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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
APR - adenozin-5’-foszfoszulfát (APS)-reduktáz 

APS - adenozin-5’-foszfoszulfát 

APX - aszkorbát-peroxidáz 

ATPS - ATP-szulfuriláz 

CAS - β-cianoalanin-szintáz 

CAT - kataláz 

CbL - cisztation-β-liáz 

CgS - cisztation-γ-szintáz 

DHAR - dihidro-aszkorbát-reduktáz 

γ-EC - γ-glutamil-cisztein 

γ-ECS - γ-glutamil-cisztein-szintáz 

GR - glutation-reduktáz 

GSH - redukált glutation 

GSSG - oxidált glutation 

GSHS - glutation-szintetáz 

MS - metionin-szintáz 

OAS - O-acetil-szerin 

OASTL - O-acetil-szerin-(tiol)liáz 

OPHS - O-foszfohomoszerin 

ROS - reaktív oxigéngyökök 

SAM - S-adenozil-metionin 

SAT- szerin-acetil-transzeferáz 

SOD - szuperoxid-diszmutáz 

ST - szulfát transzporterek 

TS - treonin-szintáz 
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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉS 

 

 

Az emberek és az egygyomrú állatok a fehérje szintézishez szükséges húsz 

aminosavból tíznek az elıállítására nem képesek, így ezeket az ún. esszenciális 

aminosavakat a táplálék bevitelével kell pótolni. A növények tápértéke nemcsak 

a szénhidrát által szolgáltatott energiatartalmuktól függ, hanem a raktározó 

fehérjéik aminosav összetételétıl is. Általában a gabonaféléket tekintik a 

táplálkozásban a fı energia-, míg a hüvelyeseket a fı fehérje forrásnak, annak 

ellenére, hogy a gabonafélék általában lizinben, míg a hüvelyesek termése a 

kéntartalmú aminosavakban, metioninban és ciszteinben szegény. Ezért, már 

hosszú idı óta, a nemesítés fı célkitőzése a termések, magok aminosav 

tartalmának javítása, fıleg ami az említett gabonafélék lizin, illetve a 

hüvelyesek kéntartalmát illeti. A nagy nemesítési erıfeszítések ellenére is a 

takarmánynövények még mindig szegények ezekben az esszenciális 

aminosavakban, így felhasználás elıtt fermentorokban elıállított aminosavakkal 

egészítik ki a terményeket. Évente 300 000 tonna szintetikus metionint és 

250 000 tonna szintetikus lizint használnak fel a világon az állati takarmányok 

javítására. Metionint fıleg a metioninban szegény kukorica kiegészítésére, 

szárnyasok, ezen kívül sertések, illetve kutyák táplálékába (20%) kevernek, míg 

a lizint fıleg a sertések takarmányának javítására használják (HAWKESFORD 

et al., 2004). 

 A burgonya a legfontosabb, nem gabonafélékhez tartozó 

élelmiszernövényünk. A burgonyát (a Solanum nemzetség gumós fajainak 

gumóját) több országban termesztik és fogyasztják, mint bármely más 

kultúrnövényt. A világ burgonyatermését 7 termesztett gumós Solanum faj 

alfajai és fajtái adják, míg a Solanum nemzetség kilenctizede (közel 1800 faj) 

egyáltalán nem rendelkezik a gumóképzés képességével (HAWKESFORD et 
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al., 2004). A burgonya, az emberi táplálkozáson kívül, az állati 

takarmányozásban is fontos szerepet tölt be. A gumó tápértékét azonban 

csökkenti az a tény, hogy kéntartalmú aminosavakban, metioninban és 

ciszteinben szegény.  

Redukált ként (szulfidot) az aminosavak közül csak a metionin és a 

cisztein tartalmaz. A növényekben a cisztein a redukált kén asszimilációjának 

elsı terméke, és továbbítója az egész anyagcsere számára. 

A metionin és a cisztein nemcsak a fehérje bioszintézis fontos 

összetevıi, hanem számos anyagcsereterméknek a prekurzorai is, így pl. a 

glutationnak, a fitokelatinoknak, az S-adenozil-metioninnak, az etilénnek, 

poliaminoknak és biotinnak. Mindemellett a metionin és a cisztein, mint metil 

donorok is részt vesznek a sejtek különbözı anyagcsere folyamataiban.  

Az elmúlt évtizedben a molekuláris biológiai eszközök lehetıvé tették a 

legtöbb, cisztein és metionin bioszintézisben résztvevı gén izolálását, és a 

hatásos növény transzformációs technológiák által olyan transzgénikus 

növények létrehozását, melyek ezen gének termékeit különbözı mennyiségben 

szintetizálják. Az így elıállított transzgénikus növények fiziológiai vizsgálata 

rávilágíthat az egyes aminosavak fontosságára.  

Nemcsak az alapkutatásban, de a növénynemesítésben is egyre nagyobb 

mértékben alkalmazott eljárás a biotechnológiai módszereken alapuló 

génbevitel, a genetikai módosítás (GM). A GM növények által termelt új 

produktumok a jövıben új lehetıségeket és piacot teremthetnek. A zöld 

biotechnológia így nemcsak kikerülhetetlen gazdasági tényezıvé válik, hanem 

alapja lehet a környezetbarát mezıgazdaságnak, és fontos szerepet játszhat a 

fenntartható fejlıdés feltételeinek megteremtésében is (DUDITS, 2005). 

A génmanipuláció során az általunk kiválasztott és izolált gént egy 

transzformációra alkalmas vektorba építjük be, amit ezután, pl. baktérium 

segítségével juttatunk be a növénybe. Az idegen gén beviteléhez használt vektor 

a „hasznos” gén mellett szelekciós markergént is tartalmaz, ami legtöbbször egy 
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antibiotikum vagy herbicid rezisztenciáért felelıs gén. Az antibiotikum 

rezisztencia gének szelekciós markerként való használata azonban társadalmi 

ellenzést váltott ki, mivel ezek a gének a transzformációt és szelekciót követıen 

a transzgénikus növényekben maradnak és így fennáll annak a lehetısége, hogy 

a termesztés során rokon fajokba átkerülnek, vagy patogén organizmusokba 

integrálódnak. Ezért a termesztésre szánt GM növények elıállítására célszerő 

olyan módszereket kifejleszteni és alkalmazni, amelyekkel marker-mentes 

transzgénikus növények állíthatók elı, hogy a GM növények új generációja ne 

csak a kutatók és termelık, hanem a társadalom és a környezet számára is 

elfogadhatóvá váljon. 

 Mindezekbıl kiindulva munkánk célja az volt, hogy biotechnológiai 

módszerekkel növeljük a burgonya tápanyagtartalmát, nevezetesen annak 

cisztein és esetleg metionin tartalmát, oly módon, hogy a transzformáció során 

ne vigyünk be antibiotikum rezisztencia gént a növényi genomba. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

2.1. A burgonyáról  

 

A burgonya (Solanum tuberosum L.) fontos népélelmezési cikk. Az elmúlt 

századokban nagy szerepe volt az éhínségek átvészelésében, mert pótolta a 

kedvezıtlen idıjárás miatt hiányzó gabonát. Könnyen emészthetı, biológiailag 

értékes fehérjéket, sok C vitamint és fontos ásványi anyagokat tartalmazó 

táplálék. Élelmiszeripari feldolgozása jelentıs (konzerv, hőtött, mélyhőtött, 

elısütött, szárított készítmények, stb.) és ez valószínőleg még fokozódni is fog.  

A burgonyát Magyarországon jelenleg szinte kizárólag élelmiszernek 

termesztjük. Korábban takarmányozásra és szeszgyártásra is termesztették, 

manapság azonban csak az élelmiszernek nem alkalmas tételeket használják 

takarmányként. A felhasználás változásának az oka, hogy a burgonya termelési 

költsége, és így az ára is, az utóbbi évtizedekben nagymértékben növekedett. A 

növekedés oka, hogy a korábban kézimunkára alapozott termelés gépesítésének 

nagy a beruházás- és energia igénye. A burgonyabogár megjelenésével pedig 

költségessé vált a burgonya növényvédelme is. A burgonyával magas 

termésátlagokat csak megfelelı mőtrágya-felhasználással lehet elérni, aminek az 

ára az utóbbi idıben szintén lényegesen emelkedett. 

A burgonya a Solanaceae család Solanum nemzetségébe tartozó, 

kialakulási helyén évelı növény. Termesztésben egy éves, tenyészideje 90-180 

nap. A Solanaceae családba tartozik a paradicsom, dohány, paprika, fekete 

csucsor, nadragulya, ebszılı csucsor, stb. A burgonya géncentruma Közép- és 

Dél-Amerikában van, ahol több vad rokonfaja él. A vad fajokat a burgonya 

rezisztencia-nemesítésében használják fel. 

A gumó beltartalmi értékei nagymértékben függnek a fajtától, a 

termıhelytıl és a termesztés körülményeitıl 
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(http://kkvka.georgikon.pate.hu/tech/burgonya.htm). A burgonyagumó 

megvastagodott földalatti szárrész, tartalék tápanyag-raktározó szerv, mellyel a 

burgonya vegetatív úton tovább szaporítható. A burgonyagumó 

szárazanyagtartalma 13-35% között mozog. A szárazanyag legnagyobb részét a 

keményítı teszi ki (75-80%). A magasabb keményítıtartalmú fajták 

pürékészítésre, illetve ipari feldolgozásra (szeszgyártás) alkalmasak. Az 

alacsony keményítıtartalmú fajták csak friss fogyasztásra vagy tartósítóipari 

célra használhatók, nehezen tárolhatók. A keményítıtartalmat kedvezıen 

befolyásolja a gumóképzıdéskori napfényes, hővös és csapadékos idıjárás. A 

burgonyagumó viszonylag kis mennyiségben tartalmaz fehérjét (1-4%), 

átlagosan 2%-ot. A burgonya fehérje jó biológiai értékő, jól emészthetı, és 

bizonyos esszenciális aminosavakban még gazdag is, pl. leucin, lizin (1. 

táblázat).  

 

1. táblázat 

A burgonyagumó aminosav összetétele 

 

Aminosav Mennyiség (%) 

alanin 4,62-5,31 

arginin 4,74-5,70 

aszparaginsav 11,9-13,9 

cisztein 0,20-1,25 

glutaminsav 10,2-11,8 

glicin 4,3-6,05 

hisztidin 2,10-2,50 

izoleucin 3,73-5,80 

leucin 9,70-10,3 

lizin 6,70-10,10 

metionin 1,20-2,15 
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fenilalanin 4,80-6,53 

prolin 4,70-4,83 

szerin 4,90-5,92 

treonin 4,60-6,50 

triptofán 0,30-1,85 

tirozin 4,50-5,68 

valin 4,88-7,40 

                               

                              (LISINSKA és LESZCZYNSKI, 1989 nyomán) 

 

A gumó gazdag vitaminokban, A, B1, B2, B5, B6, C, D, K1 vitaminokat 

tartalmaz. Ezek közül számunkra különösen a C-vitamin a fontos. A 

konyhatechnikai feldolgozás azonban lényegesen befolyásolja, hogy a 

burgonyából készült étel mennyi vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A 

"héjában" fıtt és sütött burgonyában a vitaminok nem bomlanak el, így az a 

vitamin- és ásványianyag szükségletünk fedezésére alkalmas. A hámozott 

gumók C-vitaminjából sok elbomlik és az ásványisó-tartalom harmada is a 

fızılében marad. 

 

 

2.2. A növények aminosav anyagcseréjének módosítása 

 

A gazdaságilag jelentıs transzgénikus növények három nagy csoportba 

sorolhatók (DUDITS, 2005): 

1. Az elsıgenerációs transzgénikus növények esetében a stratégia a 

mezıgazdasági termelés, az agrotechnika segítése volt, így biotikus és abiotikus 

rezisztencia kialakítása. 

2. A második generációs transzgénikus növények esetében a stratégia speciális 

minıség kialakítását jelenti, fıleg a fogyasztói és élelmiszeripari igények jobb 
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kielégítése céljából; így a növények anyagcseréjét, növekedését és fejlıdését 

érintik a módosítások. 

3. A harmadik generációs transzgénikus növények esetében a cél olyan GM 

növények elıállítása, amelyeket, mint bioreaktorokat lehet felhasználni speciális 

molekulák elıallítására, mint például gyógyszerek, vagy takarmányipar 

számára. 

A növényi géntechnológia egyik fı iránya tehát, hogy az emberek és a 

tenyésztett állatok számára még táplálóbb élelmiszereket, takarmányokat 

lehessen elıállítani. A növények tápértékét, többek között, a raktározó fehérjék 

mennyisége, de fıleg minısége, azaz aminosav összetétele határozza meg. 

Ennek megfelelıen a géntechnológiai módosítások alapvetı célja kedvezıbb 

aminosav arányok kialakítása a GM növények raktározó fehérjéiben, illetve 

táplálékként szolgáló szerveiben, szöveteiben. Ennek elérésére többféle 

alternatíva kínálkozik:  

-túltermeltethetjük az adott aminosav bioszintézisében kulcsfontosságú szerepet 

játszó enzimet idegen vagy saját gén bevitelével 

-anyagcsereutakat módosíthatunk kulcsenzimek gátlásával is (antiszensz 

technika) 

-a limitált aminosavakban gazdag fehérjék termeltetése, amik szintén lehetnek 

idegen eredetőek, módosítottak vagy akár mesterségesen megtervezettek 

-illetve ezek kombinációi. 

A burgonya cisztein tartalmának módosítására mi azt a megközelítést 

választottuk, hogy elsı ízben a bioszintézis út egy kulcsenzimének 

túltermeltetésével megemeljük a szabad cisztein mennyiséget, majd ennek 

sikeres elérése után a szabad ciszteint egy cisztein-gazdag fehérjébe kötjük le. 

Vagyis jelen munkánkban ennek a kétlépéses programnak az elsı lépését 

ismertetjük. 
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2.3. Cisztein bioszintézis és szabályozás 

 

A növények a mőködésükhöz szükséges ként a talajból, a gyökéren keresztül, 

szulfát formájában veszik fel. Bár kis mértékben a levélen keresztül a légköri 

kéndioxidot is képesek hasznosítani. 

A szulfát felvételét multigén családhoz tartozó szulfát transzporterek 

(ST) végzik (1. ábra, kék út). A géncsaládnak öt csoportja van. Szerepük 

specifikus, mint például a nagy affinitású szulfát felvétel a gyökérben, a szulfát 

bejuttatása a szállítónyaláb rendszerbe, és a szulfát sejtek közötti szállítása 

levelekben és magokban. Néhány tagja a családnak sejten belüli, plasztikus, 

illetve tonoplasztikus lokalizációval rendelkezik.  
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dihidropikolinsav

DHPS

lizin

homoszerin

HSK

O-foszfo-
homoszerin

TS

treonin
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O-acetilszerin
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ST

APS
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APR
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cisztationin

homocisztein

metionin

glutation

GSHS

szulfát

homocisztein

S-adenozil/metionin

kloroplaszt

sejtplazma

ATPS

MS

CbL

szulfit

SiR

Lizinút Aszparaginsav t Kén asszimiláció

aszparaginsav

-

ASPK

HSD

dihidropikolinsav

DHPS

lizin

homoszerin

HSK

O-foszfo-
homoszerin

TS

treonin

izoleucin

szerin

O-acetilszerin

SAT

szulfát

cisztein

OASTL

ST

APS

szulfid

APR

CgS

cisztationin

homocisztein

metionin

glutation

GSHS

szulfát

homocisztein

S-adenoyil/metionin

kloroplaszt

sejtplazma

ATPS

MS

CbL

Lizinút Aszparaginsav út

aszparaginsav

aszparaginsav félaldehid

ASPK

HSD

dihidropikolinsav

DHPS

lizin

homoszerin

HSK

O-foszfo-
homoszerin

TS

treonin

izoleucin

szerin

O-acetilszerin

SAT

szulfát

cisztein

OASTL

ST

APS

szulfid

APR

CgS

cisztationin

homocisztein

metionin

glutation

GSHS
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homocisztein

S-adenozil/metionin

kloroplaszt

sejtplazma

ATPS

MS

CbL

szulfit

SiR
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A szulfát transzporterek expresszióját a sejten belüli alacsony kénszint 

indukálja, és ez azt feltételezi, hogy a ként asszimiláló metabolitok, így a 

cisztein és a glutation, mint szabályozó elemek vesznek részt a kén felvételben 

és asszimilációban (HESSE et al., 2004; SMITH et al., 1997).  

A felvétel és transzport után a szulfát aktivációja, ATP-hez való kovalens 

kötése és így az adenozin-5’-foszfoszulfát (APS) kialakulása történik, amit az 

ATP-szulfuriláz (ATPS) katalizál (1. ábra, kék út). A szulfát szulfittá történı 

redukcióját az APS-reduktáz (APR) enzim végzi levélben és gyökérben, amihez 

elektron forrásként például glutation szolgál. Az APR a szulfát redukciójának 

egyik fontos enzime. Szulfát-éheztetésen kívül (TAKAHASHI et al., 1997) 

oxidatív stresszre (LEUSTEK et al., 2000) és nehézfém felvételre (HEISS et al., 

1999) az APR mRNS szintje megemelkedik. Szabályozásában a 

szénhidrátoknak is szerepe van: szacharóz vagy glükóz kezelésre aktivitása 

megnı, CO2-mentes levegıben pedig csökken (HESSE et al., 2004). 

Arabidopsisban glutation szintézis gátlása az ATPS és APR mRNS-ek 

akkumulációját okozza. Ugyanakkor kukoricában a cisztein a glutation szintézis 

gátlása mellett is képes szabályozni az ATPS mRNS szintjét (BOLCHI et al 

1999). Ezek az eredmények is azt támasztják alá, hogy a belsı cisztein és 

glutation szint befolyásolhatja a szulfát asszimilációját.  

A szulfát felvétele, szulfiddá történı redukciója után az asszimiláció, 

illetve a cisztein bioszintézis következı lépése a redukált kén egy részének 

1. ábra Kén asszimiláció, cisztein bioszintézis és a hozzá 
kapcsolódó utak aminosavainak képzıdése  

APR: APS-reduktáz, APS: adenozin-5’-foszfoszulfát, ASPK: 
aszpartát-kináz, ATPS: ATP-szulfuriláz, CbL: cisztationin-β-liáz, 
CgS: cisztation-γ-szintáz, DHPS: dihidro-pikolinát-szintáz, GSHS: 
glutation-szintáz, HSD: homoszerin-dehidrogenáz, HSK: 
homoszerin-kináz, MS: metionin-szintáz, OASTL: O-acetilszerin-
(tiol)liaz, SAT: szerin-acetiltranszferáz, SiR: szulfit-reduktáz, ST: 
szulfát transzporter, TS: treonin-szintáz,   
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beépülése az O-acetil-szerinbe (OAS). Az OAS acetil-coenzimA 

közremőködésével szerinbıl képzıdik. A folyamatot a szerin-acetiltranszferáz 

(SAT) és az O-acetil-szerin-(tiol)liázt (OASTL) magában foglaló enzimkomplex 

katalizálja (1./sárga ábra). 

 

 

2.3.1. Az OASTL/SAT komplex 

 

Az OASTL/SAT komplex katalizálja a cisztein bioszintézis utolsó lépését. 

Biokémiai és molekuláris biológiai megközelítésekkel bizonyították, hogy 

növényekben ez a két enzim, akárcsak Salmonella thiphimurium-ban és E. coli-

ban (BOGDANOVA et al., 1997), multienzim komplexként van jelen, amit 

cisztein-szintáznak is neveznek. Mindkét enzim számos sejtkompartmentben 

megtalálható, ahol fehérje szintézis folyik, így a mitokondriumban, 

citoplazmában és a kloroplasztban is. Az OASTL/SAT komplex szerkezetileg, 

funkcionálisan és evolúciósan is erısen konzervált. A cisztein bioszintézis 

fontos lépései mind baktériumokban, mind növényekben megegyeznek, a 

baktériumokból izolált SAT és OASTL izoformák a növényekben is aktívak 

(SIRKO et al., 2004). 

Az Arabidopsisban felállított modell szerint a citoszolikus SAT izoforma 

a cisztein feedback regulációja alatt áll és így a cisztein fontos szerepet játszik 

az OAS szintjének szabályozásában. Görögdinnyében azonosították, hogy 

elsıdlegesen a Gly-277 felelıs az érzékenységért. A 277. pozícióban lévı glicint 

ciszteinre cserélve, cisztein gátlásra érzéketlen mutáns enzim termeltethetı 

(NOJI és SAITO, 2001). Ezzel szemben a mitokondriális és kloroplasztban lévı 

SAT érzéketlen a cisztein mennyiségére (NOJI et al., 1998). Deléciós 

térképezéssel meghatározták a SAT alegységen az OASTL kötıhelyet, az 

OASTL-ben azonban még nem tudták azonosítani a SAT kötıhelyét (SIRKO et 

al., 2004). Jelenlegi ismereteink szerint, amikor az OASTL hozzákötıdik a 
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SAT-hoz, akkor inaktív, nem vesz részt a szintetikus folyamatokban, csak a 

SAT stabilitását biztosítja. Ezzel szemben a SAT csak komplexet alkotva aktív 

(2. ábra). A komplex stabilitását a rendszerben lévı szulfidok tartják fenn. Az 

OAS köztitermék kialakulását tehát ez a komplex katalizálja, ezután azonban az 

OAS már zavarja a komplexet, instabillá teszi azt, az OASTL felszabadul és az 

OAS-t ciszteinné alakítja. A sejtekben lévı OASTL-eknek csupán 5%-a van 

komplexben, a többi szabadon található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Az OASTL/SAT komplex mőködése és szabályozása 
növényekben (HELL, 2003) 
OAS: O-acetilszerin, OASTL: O-acetilszerin-(tiol)liáz SAT: szerin-
acetiltranszferáz 

 

OASTL
inaktív

SAT
aktív

SAT
inaktív

OASTL
aktív

L-szerin

+

Acetil-CoA

OAS

szulfid
L-cisztein

OASTL
inaktív

SAT
aktív

SAT
inaktív

OASTL
aktív

L-szerin

+

Acetil-CoA

OAS

szulfid
L-cisztein
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Ha kén hiány lép fel, a szulfid szint lecsökken, az OAS felhalmozódik és 

serkenti a komplex disszociációját. Ennek következtében a SAT inaktívvá válik, 

míg az OAS kiváltja a kén felvételben és asszimilációban résztvevı gének 

átírását. A szulfát bejutva a sejtbe szulfiddá redukálódik, majd beépül a 

ciszteinbe. Ez utóbbi lépést a szabad OASTL katalizálja, ami felhasználja a 

szabad, felhalmozódott OAS-t. Az így kialakult alacsony OAS szint serkenti a 

SAT-OASTL újraképzıdését. 

Érdekes az a megfigyelés, hogy ez idáig csak Arabidopsisból tudtak 

izolálni mitokondriális OASTL-t, míg más növényekben, pl. spenótban, 

funkcióját a β-cianoalanin-szintáz (CAS) látja el. Arra vonatkozóan azonban 

még nincsenek adatok, hogy a CAS hogyan mőködik együtt a SAT-tal. Meg kell 

jegyezni azt is, hogy a CAS, az OASTL-lel együtt, Arabidopsisban is jelen van. 

Az ismertetett folyamat során szintetizálódott OAS jelenti a kapcsolatot a kén és 

a nitrogén metabolizmus között (3. ábra). 

CLARKSON et al. (1989) kísérletesen bemutatta, hogy kén-éheztetés 

mellett a gabonanövények képtelenek a nitrát, illetve az ammónia felvételére, 

aminek következtében csökkent fehérje szintézis lép fel, szerves és szervetlen 

nitrogén vegyületek, arginin és aszparagin halmozódnak fel, ugyanakkor 

csökken a kéntartalmú aminosavak mennyisége (PROSSER et al., 2001). A kén 

felvétele és asszimilációja függ egyrészt a cisztein- és az OAS prekurzorok 

folyamatos utánpótlásától, másrészt a nitrogén- és szénforrástól is (KOPRIVA et 

al., 2002). 

Régóta ismeretes, hogy a cisztein bioszintézist a fény serkenti (SCHMIDT 

TREBST, 1969). A szulfát asszimilációban résztvevı enzimek mRNS 

mennyisége és aktivitása magasabb zöld levelekben, mint etiolált szövetekben. 

Arabidopsisban az APR és SAT mRNS szintje cirkadian ritmust mutat, és a 

fényszakasz kezdetén csúcsosodik ki (HARMER et al., 2000).  
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3. ábra Szulfát- és nitrát asszimiláció kapcsolata és szabályozása 
APR: APS-reduktáz, APS: adenozin-5’-foszfoszulfát, ATPS: ATP-
szulfuriláz, NiR: nitrit-reduktáz, NR: nitrát-reduktáz, NT: nitrát 
transzporter, OAS: O-acetilszerin, OASTL: O-acetilszerin-(tiol)liáz, 
SAT: szerin-acetil-transzferáz, SiR: szulfit-reduktáz, ST: szulfát 
transzporter 
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Ez lehet direkt fényhatás vagy a fotoszintézis során keletkezett szénhidrát 

indirekt hatása. Késıbb azonban kísérletesen is bizonyították, hogy a szulfát 

asszimilációt a szénhidrátok, nem pedig közvetlenül a fény befolyásolja.  

CO2-mentes környezetben az APR mRNS és aktivitása gyorsan csökken 

(KOPRIVA és RENNENBERG, 2002). Ez a csökkenés megszőnik, ha 

szacharózt adunk a tápoldathoz. Szacharóz és glükóz kezelésre sötétben nı az 

APR mRNS mennyisége Arabidopsisban, míg szorbitol, mannitol adagolásra 

nem. Ebbıl az is látszik, hogy a cukrok ugyanúgy hatnak az APR-re, mint az 

OAS, ami szintén indukálja az APR aktivitást sötétben (HESSE et al., 2004). 

 

 

2.3.2. Kísérletek a SAT enzim túltermeltetésére 

 

Az 2. táblázat tartalmazza azoknak a kísérleti eredményeknek az 

összefoglalását, amiket a különbözı eredető SAT gének túlexpresszáltatásával 

nyertek növényekben. A kísérletekben használt mutáns gének által kódolt 

enzimekre jellemzı, hogy a mutáció következtében kevésbé érzékenyek a 

cisztein feedback regulációjára. 
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2. táblázat  

SAT túltermelı növények 

 

Gén Növény Kompartment Hatás Referencia 

cysE E. coli-ból dohány citoszol/kloroplaszt Blaszczyk et 

al. (1999) 

mutáns cysE  

E. coli-ból 

dohány citoszol/kloroplaszt 

megnövekedett: tiol, 

GST mennyiség, 

OASTL aktivitás, 

levelek H2O2 

rezisztenciája 

Blaszczyk et 

al. (2002) 

cysE E. coli-ból burgonya kloroplaszt megnövekedett tiol 

mennyiség levélben, de 

nem gumóban; nem 

nıtt az OASTL 

aktivitás 

Harms et al. 

(2000) 

SAT 

görögdinnyébıl 

Arabidopsis citoszol/kloroplaszt megnövekedett GSH; 

nem változott OAS és 

cisztein 

mutáns SAT 

görögdinnyébıl 

Arabidopsis citoszol/kloroplaszt megnövekedett GSH, 

OAS és cisztein szint 

Noji és Saito 

(2002) 

SATA cDNS 

Arabidopsisból 

dohány citoszol/kloroplaszt megnövekedett cisztein 

és GSH 

Wirtz és Hell 

(2003) 

 

(SIRKO et al., 2004 nyomán) 

 

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a SAT aktivitása befolyásolja 

a glutation és a cisztein mennyiségét, mivel a legtöbb SAT túltermelı 

transzgenikus növény levelében a nem fehérje tiolok mennyisége nıtt a 

kontrollhoz képest.  

 Végeztek kísérleteket bakteriális és növényi OASTL 

túlexpresszáltatására is növényekben. Ezeknek a kísérleteknek az összefoglalása 

látható a 3. táblázatban. 
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3. táblázat  

OASTL túltermelı növények 

 

Gén Növény Kompartment Hatás Referencia 

cysK E. coli-ból dohány citoszol/kloroplaszt megnövekedett tiol 

mennyiség, enyhe 

kadmium tolerancia, 

néhány esetben 

klorózis-szerő tünetek 

Liszewska et al. 

(2001), 

Liszewska és 

Sirko (2003) 

Cys1 búzából dohány citoszol H2S, SO2, metil-

viologén rezisztencia, 

enyhe növekedés a 

tiolok mennyiségében 

Youssefian et al 

(1993), 

Youssefian et al. 

(2001) 

RCS1 rizsbıl dohány citoszol kadmium tolerancia Harada et al. 

(2001) 

CS A spenótból dohány  citoszol/kloroplaszt megnövekedett 

cisztein képzıdés, 

részleges szulfit 

rezisztencia 

Saito et al. (1994) 

Atcys-3A 

Arabidopsisból 

Arabidopsis  megnövekedett 

kadmium tolerancia 

Dominguez-Solis 

et al. (2001), 

Gotor et al. 

(2003) 

 

(SIRKO et al., 2004 nyomán) 

 

Általánosságban elmondható, hogy nem stresszelt állapotban az OASTL 

túlexpresszáltatásának kevésbé szignifikáns hatása van a nem fehérje tiolokra, 

mint a SAT-nak. Ez nem is olyan meglepı, ha figyelembe vesszük azt az 

eredményt, hogy borsóban in vivo az OASTL nagy túlsúlyban van a SAT-tal 

szemben mindegyik kompartmentben. Ugyanakkor dohányban a 

túlexpresszáltatás hatására mégis emelkedett tiol szintet tudtak detektálni. Ez az 
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ellentét lehet, hogy azzal magyarázható, hogy a dohányban más a SAT/OASTL 

arány, mint más vizsgált növényben, pl. a borsóban (SIRKO et al., 2004).  

Bakteriális OASTL-t dohányba transzformálva és kloroplasztba 

megnyilvánítva az emelkedett aktivitás és a megnövekedett tiol mennyiség a 

fiatal növények leveleinek elsárgulását vagy elszíntelenedését okozta. A 

jelenség abból adódik, hogy az OASTL-nek káros hatása van a kloroplasztok 

klorofill tartalmára (SIRKO et al., 2004). 

A búza OASTL génjének, a Cys1-nek a fehérjetermékét dohányban 

termeltették túl. A transzformáns növényekben nıtt az enzim aktivitása; a 

növények rezisztensebbé váltak H2S-re és SO2-re. Megfigyelték, hogy a 

növényekben SO2 stressz hatására megnıtt a cisztein és a glutation mennyisége 

és a Cu/Zn szuperoxid diszmutáz (SOD) aktivitása is, ami nem meglepı, hiszen 

a SOD kialakulását a cisztein és a glutation serkenti. Metil-viologénnel oxidatív 

stresszt indukálva ezekben a dohány növényekben megnövekedett stresszel- 

szembeni rezisztenciát figyeltek meg. Azok a dohány transzformánsok, amik 

mind a citoszolban, mind a kloroplasztban spenót OASTL-t expresszáltak, 

magasabb fokú rezisztenciát mutattak SO2-re és metil-viologénre (NOJI et al., 

2001). A cisztein bioszintézisnek tehát nem csupán a kén felvétel és 

asszimiláció szempontjából van jelentısége, hanem a glutationba való 

beépülésén keresztül a különbözı stresszválaszok kialakításában is. 

 

 

2.4. Glutation bioszintézis és szabályozás 

 

A cisztein egy jelentıs része (20-25%-nyi kén) egy tripeptidbe, a glutationba 

épül be a kloroplasztban. A tripeptidet három aminosav, a cisztein, glutamin és 

glicin alkotja. A glutation a redukált kén indifferens, jól oldható, könnyen 

transzlokálható és tárolható formája a növényekben és algákban (LÁNG et al., 

2002), ami kénhiány esetén lebomlik, és a felszabaduló cisztein pedig 
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felhasználódik a szintetikus reakciókban. A glutation fontos tényezı a sejtek 

redoxegyensúlyának fenntartásában. Redoxállapotának változásai (GSH/GSSG) 

szabályozzák egyes fénymodulált enzimek aktivitását a kloroplasztiszban. A 

glutation fontos szerepet tölt be a fotoszintézis során, valamint egyes herbicidek, 

mint például a paraquat hatására képzıdött szuperoxid-anionok eltávolításában 

is.  

A glutation bioszintézise két ATP függı lépésbıl áll, amit két külön 

enzim katalizál:  

1. ciszteinbıl és glutaminsavból a γ-glutamil-cisztein-szintetáz (γ-ECS) γ-

glutamil-ciszteint (γ-EC) állít elı,  

2. majd ennek a C-terminális végéhez a glutation-szintetáz (GSHS) hozzáköti a 

glicint, és így kialakul a glutation. 

A szintézis nemcsak a kén, nitrogén és szénforrástól függ, mint ahogy a 

cisztein bioszintézise, hanem a glicinétıl és a glutaminsavétól is. Mivel azonban 

a glicin a fotorespiráció köztiterméke, kialakulása függ a nitrogén 

asszimilációtól, a citromsav ciklustól, illetve, mivel a glutaminsav a nitrogén 

asszimiláció GS-GOGAT útvonalának elsı terméke a fotoautotróf sejtekben, 

ezért a glutation szintézise még összetettebb módon függ a kén, nitrogén és szén 

metabolizmustól, mint a ciszteiné. 

Összességében a következı mechanizmusok befolyásolhatják a glutation 

bioszintézisét: 1. a felépítı aminosavak hozzáférhetısége, 2. a szintézist 

katalizáló enzimek transzkripcionális szabályozása, 3. ezen enzimek 

aktivitásának szabályozása, 4. hormonális szabályozás.  

 Dohányban kénhiányos körülmények között a glutation mennyisége 

gyors csökkenést mutat (SMITH, 1980). Ugyanakkor viszont SO2 és H2S 

kezelésre gyenge növekedést figyeltek meg levelekben (DE KOK et al., 2001). 

A γ-ECS-t túlexpresszáltatva 2-4-szeres glutation emelkedést kaptak levélben 

(KOPRIVA et al., 2004). Valószínőleg az enzimnek túltermeltetése nem 

merítette ki a levél cisztein raktárát, mert, ugyan a glutation szintézissel 
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párhuzamosan megnövekedett a cisztein bioszintézise is, ez a szulfát redukciót 

és asszimilációt szabályozó enzimek mRNS szintjét nem befolyásolta. 

 Az organikus és inorganikus nitrogén tartalmú tápanyagok mennyiségi 

változása nem befolyásolja a glutation szintet Arabidopsisban. A nitrogén hiány 

is csak akkor befolyásolja a glutation szintet nyárfában, mikor a növényt 

egyidejőleg a kénforrástól is megfosztjuk (KOPRIVA et al., 2004). Több 

munkacsoport is végzett kísérleteket arra vonatkozóan, hogy a fotoszintézis, a 

fény, hogyan befolyásolja a glutation szintézist. Azt figyelték meg, hogy fény 

hiányában a glutation szintézis limitált a γ-EC glutationba való beépülésén 

keresztül. Ez annak a következménye lehet, hogy a fényhiány miatt a 

fotorespirációban keletkezett glicin mennyisége lecsökken (KOPRIVA et al., 

2004). 

 

 

2.5. Az oxidatív stressz kialakulása növényekben 

 

Amikor a sejten belüli reaktív oxigéngyökök (ROS) keletkezése és eliminálása 

közötti arány felborul, oxidatív stressz alakul ki. A reaktív oxigéngyökök az 

atmoszférikus oxigén részlegesen redukált formái: H2O2, O2
-, -1O2 és HO-. A 

reaktív oxigéngyökök forrása különbözı lehet: származhatnak normál 

metabolikus folyamatokból, így a fotoszintézisbıl és a respirációból, vagy az 

abiotikus stressz során aktiválódott utakból, pl. a peroxiszomában a 

fotorespiráció során, amikor is a nagy fényintenzitás és magas O2 koncentráció a 

Rubisco oxigenáz aktivitását serkenti, aminek hatására a kloroplasztban 

glikolsav, majd a peroxiszómában glioxálsav képzıdik. A glioxálsav visszajutva 

a kloroplasztba az ott feleslegesen felhalmozott NADPH2-t felhasználva ismét 

glikolsavvá tud alakulni. Ezt a folyamatot a NADPH-oxidázok katalizálják. 

Az elmúlt években számos új mechanizmust írtak le, amik részt vesznek a ROS 

termelésében, a programozott sejthalálban és a patogének elleni védekezésben a 
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következı enzimek segítségével: a NADPH-oxidázok, amin-oxidázok és 

sejtfalkötı peroxidázok (MITTLER, 2002). Normál fiziológiás állapotban az 

oxigéngyökök kis mennyiségben képzıdnek, de bármilyen stresszhatásra, ami a 

sejtek belsı homeosztázisát megzavarja, mennyiségük megnı. Ilyenkor, úgy 

gondolják, mint másodlagos hírvivık vesznek részt a stresszválasz-reakciók 

beindításában. Bár lényegesek a sejten belüli stressz-szint jelzésében, fontos, 

hogy a nyugalmi (steady-state) állapotuk fenn legyen tartva, mert túltermelésük 

sejthalált okozhat.  

A reaktív oxigéngyökök eliminálása enzimatikus és nem enzimatikus 

úton történhet. A nem-enzimatikus eliminálásban a C vitamin (aszkorbinsav), E 

vitamin (tokoferol), glutation, flavonoidok, alkaloidok és karotenoidok vesznek 

részt. Az enzimatikus út a szuperoxid-diszmutázt (SOD), a katalázt (CAT) és az 

aszkorbát-peroxidázt (APX) foglalja magában.  

A CAT a peroxiszomában a hidrogén-peroxidot oxigénné és vízzé 

alakítja. 

Az aszkorbát-glutation (ASC-GSH) ciklus számos kompartmentben 

megtalálható. Ez, illetve az, hogy az aszkorbinsav és a glutation nagy 

mennyiségben van jelen, jelzi a mechanizmus fontosságát a sejt oxidatív 

állapotának szabályozásában. A ciklus magában foglalja a H2O2 metabolizmusát 

más, antioxidáns enzimekkel való kölcsönhatásán keresztül, melybe bele 

tartozik az aszkorbát-peroxidáz (APX), a glutation-reduktáz (GR), és a dihidro-

aszkorbát-reduktáz (DHAR). A ROS hatástalanítás során a dihidro-aszkorbátot a 

glutation aszkorbáttá redukálja, miközben maga pedig oxidált formát vesz fel. A 

reakciót a DHAR katalizálja. Ezután a glutation oxidált formája a glutation 

reduktáz (GR) segítségével és NADPH felhasználásával redukált glutationná 

válik, mialatt az aszkorbát dihidro-aszkorbáttá oxidálódik. Ez utóbbi reakciót az 

APX katalizálja, ami ugyanakkor a H2O2-t vízzé redukálja (4. ábra). 

A SOD számos kompartmentben megtalálható és elsıdleges szerepe van 

a védekezésben, ahol a szuperoxid gyököket alakítja hidrogén peroxiddá. 
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4. ábra A reaktív oxigéngyökök eliminálása növényekben  
AsA: aszkorbinsav, APX: aszkorbát peroxidáz, DHA: dehidro-aszkorbát, 
DHAR: DHA-reduktáz, GPX: glutation-peroxidáz, GR: glutation- 
reduktáz, GSH: glutation, GSSG: oxidált glutation, MDA: monodehidro-
aszkorbát, MDAR: MDA-reduktáz, SOD: szuperoxid-diszmutáz 
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2.6. Metionin bioszintézis és szabályozás  

 

A metionin az aszparaginsav családhoz tartozó aminosav. Hozzávetılegesen 

20%-a vesz részt a fehérje bioszintézisben, 80%-a pedig S-adenozil-metioninná 

(SAM), a metionin bioszintézis út végsı termékévé alakul. A SAM számos 

kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik: elsıdleges metil donor, de számos 

metabolitnak a prekurzora is, így az etilénnek, poliaminoknak, B1 vitaminnak, 

egy ozmoprotektánsnak, a 3-dimetil-szulfonio-propionatnak és a 

dimetilszulfidnak.  

 Növényekben az O-foszfohomoszerin (OPHS) reprezentálja a treonin és 

metionin bioszintézis út közös szubsztrátját (1. ábra, sötétzöld út), ami a 

következıkben a treonin-szintáz (TS) által katalizált reakcióban a treonin-

szintáz segítségével vagy közvetlenül átalakul treoninná, vagy egy háromlépéses 

folyamat során elıször cisztationná, homociszteinné, utolsó lépésben pedig 

metioninná alakul. A folyamatban résztvevı enzimek: a cisztation-γ-szintáz 

(CgS), a cisztationin-β-liáz (CbL) és a metionin-szintáz (MS). A legújabb 

tanulmányok azt a feltevést támasztják alá, hogy a metionin bioszintézis 

szabályozása az OPHS szintjén, a CgS és a TS kompetíciója által valósul meg. 

Arabidopsisban megfigyelték, hogy megnövekedett metionin mennyiség mellett 

csökkent CgS aktivitás és RNS abundancia lép fel (INABA, 1994), illetve a 

metionin készlet az egyedfejlıdés során változó mintázatot mutat. Ha a CgS 

aktivitása a vad típushoz képest 10%-ra csökken metionin auxotrófia és fejlıdési 

rendellenesség lép fel (KIM, 2000). Ugyanakkor burgonyában a CgS 

túlexpresszáltatásával nem növekedett meg a szabad metionin mennyisége, és 

vica versa, a CgS transzkript stabilitását nem befolyásolta a metionin 

mennyisége. CgS-re antiszensz burgonya növények nem mutattak fenotípusos 

különbséget a vad típushoz képest (KREFT et al., 2003). 

 Antiszensz CbL burgonya vonalak ugyanolyan fenotípust mutatnak, mint 

az antiszensz dohány növények: csökkent a metionin mennyisége, míg cisztein, 
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homoszerin és cisztationin halmozódik fel. Mindez azt jelzi, hogy a metionin 

prekurzorok áramlása gátolt a metionin szintézis felé (MAIMANN et al., 2000). 

Ugyanakkor azokban az Arabidopsis és burgonya növényekben, amik CbL 

fehérjét halmoznak fel és megnövekedett CbL aktivitást mutatnak, a vad típusú 

növényekkel való összehasonlítás során nem találtak szignifikáns különbséget 

az antiszensz növények esetében említett aminosav és az intermedierek 

mennyiségében. 

 A metionin bioszintézisben a metionin-szintáz (MS) szerepe egyrészt a 

metionin de novo szintézise, másrészt a SAM regenerációja S-adenozin 

homociszteinbıl egy metilációs reakció után. Burgonyában, úgy tőnik, hogy a 

SAM nem hat az MS aktivitására, de a szacharóz vagy a fotoasszimilátumok 

befolyásolják az MS gén transzkripcióját, változatlanul hagyva annak 

transzlációját (NIKIFOROVA et al., 2002). MS szensz és antiszensz 

burgonyavonalakat hoztak létre és megállapították, hogy az antiszensz transzgén 

beépülésének csak gyenge hatása van az mRNS endogén szintjére és nincs 

hatása az MS aktivitására, míg a szensz növényekben az MS mRNS mennyisége 

enyhén megnı, de nem változik az MS fehérje mennyisége. Ezekben a 

növényekben a treonin mennyiségében kis növekedést tudtak kimutatni, de a 

metionin, izoleucin, lizin és aszparaginsav mennyisége nem változott.  

 

 

2.7. Metil-glioxál 

 

A metil-glioxál (2-oxopropanol, piruvaldehid) a szénhidrát és a lipid 

metabolizmus mellékterméke, potenciális mutagén és sejtkárosító anyag, 

károsítja a növekedést, DNS-sel és fehérjékkel lép reakcióba, és növeli a testvér 

kromatidok kicserélıdésének a lehetıségét. A glutation a glioxaláz rendszeren 

(glioxaláz I és II) keresztül fontos szerepet játszik a metil-glioxál 

detoxifikálásában.  
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A glioxaláz rendszer már régebb óta ismeretes állatokban. Tudjuk, hogy 

szerepe van például a sejtosztódásban és proliferációban, a mikrotubulusok 

összeszerelıdésében, és az oxoaldehid elleni védekezésben. A glioxaláz I és II 

enzimeket kódoló géneket (glyI és II) számos élılénybıl izolálták és jellemezték 

(SINGLA-PAREEK et al., 2003). A glioxaláz I-rıl paradicsomban kimutatták, 

hogy só és ozmotikus stressz hatására mennyisége megnı (ESPARTERO et al., 

1995). 

 

Mindezeket, illetve a HARMS et al. (2000) által publikált eredményeket 

alapul véve, a dolgozatban bemutatjuk, hogy ha egy bakteriális eredető gén 

bejuttatásával sikerül megemelnünk a SAT enzim aktivitását egy kritikus szint 

fölé, akkor képesek vagyunk a bioszintézis utat úgy befolyásolni, hogy a cisztein 

és a glutation szintje nemcsak levélben, de gumóban is megemelkedik. 

Bemutatjuk továbbá az is, hogy mindennek nincs hatása se az általunk vizsgált 

anyagcsereutak kulcsenzimeinek expressziójára, se a fajta jellemzı 

tulajdonságaira, beleértve a terméshozamot és a gumók csírázási képességét is, 

ami mezıgazdasági szempontból rendkívül fontos és elınyös. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

3.1. Vegyszerek 

 

Kísérleteinkhez a Reanal, Sigma, Fluka és Duchefa cégek által gyártott 

vegyszereket és az MBI Fermentas, Appligene, Oncor és Promega által gyártott 

enzimeket használtuk. 

 

 

3.2. Plazmidok 

 

A munkánk során használt klónozó vektorokat és létrehozott rekombináns 

plazmidokat az 4. táblázatban foglaltuk össze.  

 

 

3.3. Táptalajok 

 

Az Escherichia coli bakteriális munkákhoz LB, az Agrobacterium tumefaciens 

munkákhoz YEB táptalajokat (VERVLIET et al., 1975) használtunk, amelyeket 

a megfelelı antibiotikumokkal egészítettünk ki. 
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4. táblázat 

Plazmidok 

 

A vektor/plazmid neve forrása/klónozó vektor típusa/inszert 
pBinMF Ingrid van der Meer 

(WUB, Wageningen) 
pBin19 eredető, marker-
mentes 
növénytranszformációra 
alkalmas vektor  

pDV411 Dallman Géza (MBK, 
Gödöllı) 

GUS-NosT-t hordozó 
vektor 

pBluescript II SK Startagene, La Jolla, 
USA 

E. coli klónozó vektor 

IB4 pBINMF p35S-TP-SAT  
IB6 pBINMF p35S-TP-SAT-NosT  
Gly I pSK glioxaláz I  
Gly II pSK H2-8 levél glioxaláz II  
 

 

 

3.4. Baktériumtörzsek 

 

A klónozási munkához az Esherichia. coli DH5α (HANAHAN, 1983) vagy 

JM109 törzseket (YANISCH-PERRON et al., 1985) használtuk. Növényi 

transzformációhoz a pGV2260-t (DEBLAERE et al., 1985) hordozó 

Agrobacterium. tumefaciens C58C1 törzset alkalmaztuk. 

 

 

3.5. A növények nevelése és fenntartása 

 

A genetikai transzformációt Solanum tuberosum cv. White Lady növények 

gumóin végeztük. Az in vitro növényanyagokat hajtáscsúcsokról és 

szárszegmensekrıl vegetatív módon szaporítottuk, majd 2% szacharózt 

tartalmazó RM és MS táptalajon (MURASHIGE és SKOOG, 1962), 16/8 h 
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fény/sötét fotoperiódus, 24˚C hımérséklet és 5000 lux intenzitás mellett 

neveltük. A gumó transzformációhoz használt gumók 4-6 hónapig 500 ml-es 

Erlenmeyer lombikban nıtt növényekrıl származtak. 

Az in vivo kísérletekhez használt növényeket cserepekben A200-as, 

steril, 80% rostos tızeget és 20% perlitet tartalmazó szaporító földkeverékben, 

üvegházban tartottuk. Ezeknél a növényeknél a téli idıszakban 1-4 órás 

mesterséges pótmegvilágítást alkalmaztunk.  

 

 

3.6. Burgonya transzformáció 

 

A transzgénikus burgonyanövényeket Agrobacterium tumefaciens közvetítette 

gumó-transzformációval állítottuk elı BÁNFALVI et al. (2000) szerint. Az in 

vitro gumókat 1 mm vastagságú szeletekre vágtuk és petri csészékbe, 0,5% agart 

tartalmazó RM táptalajra raktuk. A baktériumot antibiotikummal kiegészített 

YEB tápoldatban OD600=0,8-1,3-ig növesztettük, majd folyékony MS-sel 106 

baktérium/ml koncentrációjú szuszpenziót készítettünk. Ebbıl a szuszpenzióból 

50-100 µl-t cseppentettünk a gumószeletekre és 2 napig sötétben, 

szobahımérsékleten inkubáltuk. Két nap után a gumószeleteket 0,5 mg/ml-es 

klaforánnal mostuk és 2% szacharózt, 20 µg/l naftilecetsavat, 20 µg/l 

gibberellinsavat, 2 µg/l transz-zeatin-ribozidot, 500 mg/l klaforánt és 0,8% agart 

tartalmazó MS táptalajra raktuk (MS variáns), 500 ml-es Erlenmeyer lombikba. 

A táptalajt minden második héten cseréltük. A regeneránsokat 0,5 mg/ml 

klaforánt tartalmazó RM táptalajban gyökereztettük. 
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3.7. Gumószámlálás 

 

A kísérletet vonalanként 7-10 növénnyel végeztük és három független 

kísérletnek az átlagát ábrázoltuk. A gumókat négy hónapos növények alól 

szedtük fel, csoportosítottuk méret szerint: kicsi (<1cm), közepes (1-3cm), nagy 

(>3cm); és mértük a tömegüket. 

 

 

3.8. Csírázási teszt 

 

A kísérletet a White Lady illetve SAT1 és SAT2 növények esetében 10-10, míg 

a Désireé és SAT26, SAT48 növények esetében 5-5 párhuzamos növénnyel 

végeztük. A gumókat cserépbe, kb. 3 cm mélyen, csírájával fölfelé ültettük el, 

majd naponta figyeltük a hajtás elıbukkanását a földbıl. 

 

 

3.9. Oxidativ-, ozmotikus és metil-glioxál stressz kialakítása 

 

Egészséges leveleket szedtünk, 6 hetes, vad típusú, illetve transzgénikus, in vivo 

növények 4-5. levélszintjérıl. A leveleket desztillált vízben mostuk, majd 1,5 

cm átmérıjő korongokat vágtunk ki belılük. Ezeket a korongokat 

BLASZCZYK et al. (1999) alapján 30 ml 0,5, 0,25, vagy 0,15 M H2O2, 1200, 

600, vagy 300 mM NaCl, 12, vagy 6 mM metil-glioxál és kontrollként desztillált 

vízben úsztattuk.  
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3.10. Molekuláris biológiai módszerek 

 

3.10.1. Plazmid DNS tisztítása  

 

Bakteriális plazmid DNS-t az ún. alkalikus lízis módszerrel tisztítottunk 

(SAMBROOK et al., 1989). Az RNS-t 30 µg RNázA enzimmel degradáltuk 

(37˚C, 30 perc), majd a DNS-t 1/20-ad térfogat 4 M Na-acetáttal és 3 térfogat 

abszolút etanollal (-70˚C, 20 perc) kicsaptuk, 75%-os etanolban kétszer mostuk, 

szárítottuk és 20-50 µl desztillált vízben oldottuk vissza. 

 

 

3.10.2. Emésztés restrikciós endonukleáz enzimekkel 

 

A plazmid DNS-eket 10-20µl reakció-térfogatban, a gyártó által javasolt 

pufferben és hımérsékleten 15-60 percig emésztettük.  

 

 

3.10.3. Növényi DNS tisztítása  

 

Növénymintáinkból DNS-t SHURE et al. (1983) módszere szerint vontunk ki. 

In vitro növényrıl származó 2-3 levelet Eppendorf csıben, folyékony 

nitrogénben elporítottunk, kivonó puffer (0,6 M NaCl, 0,1 M Tris pH 7,5, 40 

mM EDTA, 4% Sacrosyl, 1% SDS) : 10 M urea : 2 M Na2S2O5 1:1:0,02 arányú 

keverékével, majd kétszer 1:1 arányú fenol:kloroform eleggyel 5 perc 5000 rpm 

4˚C centrifugálással extraháltuk és 0,7 térfogat izopropanollal kicsaptuk 

(végkoncentráció: 41,2%). A csapadékot mosás után visszaoldottuk 300µl TE, 

azaz 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0 pufferben, majd 20 µg RNázA-val 

kezeltük (37˚C, 1h). A DNS-t 1/20-ad térfogat 4 M Na-acetáttal és 3 térfogat 

abszolút etanollal (-70˚C, 1h) kicsaptuk, 25 perc 10000 rpm 4˚C centrifugálást 
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követıen a csapadékot 75% etanollal kétszer mostuk, beszárítás után 50-100µl 

steril desztillált vízben oldottuk és felhasználásig -20˚C-on tároltuk. 

 

 

3.10.4. Növényi RNS tisztítása 

 

Növénymintáinkból össz-RNS-t STIEKEMA et al. (1988) módszerével vontunk 

ki. Körülbelül 0,5 g mintát dörzsmozsárban, folyékony nitrogénben 

elporítottunk, kivonó puffer (0,2 M Na-acetát pH 5,2, 1% SDS, 10 mM EDTA) : 

fenol 1:1 arányú keverékével, majd kétszer 1:1 arányú fenol-kloroform eleggyel 

extraháltuk, és LiCl-dal (végkoncentráció: 2,5 M) kicsaptuk. A csapadékot 75%-

os etanolban kétszer mostuk, visszaoldottuk (általában 30 µl steril desztillált 

vízben) és felhasználásig -70˚C-on tároltuk. 

 

 

3.10.5. Polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction, PCR,) 

 

A PCR-t 50 µl végtérfogatban kb. 100 ng templátot, 1,5 mM MgCl2-ot, 30-50 

pmol primert (5. táblázat), 0,2 mM dNTP keveréket (dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP), 1x PCR Taq puffert és 1 U Taq polimeráz enzimet tartalmazó eleggyel 

végeztük. A reakcióelegyet elsı lépésben denaturáltuk (5 perc, 94˚C), majd 35-

40 cikluson át 94˚C-on 30 sec-ig, a megfelelı anellálási hımérsékleten 30 sec-ig 

és 72˚C-on 1 percig inkubáltuk, végül a keletkezett terméket egyszer 10 percig 

72˚C-on elongáltuk PTC-200 készülékben. 
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5. táblázat  

PCR primerek 

 

Primerek Szekvencia 

35SP 5’-aaccacgtcttcaaagcaagtgg-3’ 

TPSAT 5’-tcacagattgcagaatcgatacg-3’ 

trfA1 5’-ttctcctcgtgctcgtaaac-3’ 

trfA2 5’-ggtcgctggtattcgtgc-3’ 

nptIII1 5’-tccaccttatcggcaatgaa-3’ 

nptIII2 5’-cggcagtgagagcagagata-3’ 

T3 5’-aattaaccctcactaaaggg-3’ 

T7 5’-gtaatacgactcactatagggc-3’ 

SP6 5’-tgaatttaggtgacactatag-3’ 

MM pAD specifikus primer Lovas Ágnestıl 

GlyIup 5’-gaattcttgaacgtactgcttggac-3’ 

GlyIlow 5’-tactcgagcaagcgctcctgaactaag-3’ 

GlyIIup 5’-gaattcatcacatccttaccagacg-3’ 

GlyIIlow 5’-tactcgagccaggttgaatcaagactgt-3’ 

 

 

3.10.6. DNS fragmentumok elválasztása és izolálása 

 

A restrikciós emésztés és a PCR során keletkezı DNS fragmentumokat 1%-os 

vagy 2%-os agaróz gélben választottuk el 1 mg/l etidium-bromidot tartalmazó 

1xTBE (90 mM Tris-HCl, 90 mM bórsav, 20 mM EDTA) pufferben és UV 

fényben tettük láthatóvá. A kívánt DNS fragmentumokat az agaróz gélbıl 

kivágtuk és a gyártó utasításait követve, QIAEX II Gel Extraction Kittel 

(QIAGEN) izoláltuk. 
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3.10.7. DNS klónozás 

 

Izolált DNS fragmentumokat a megfelelı restrikciós endonukleázzal emésztett 

plazmid vektorba építettük. Kivételes esetekben, amikor a kívánt konstrukció 

létrehozásához nem állt rendelkezésre megfelelı restrikciós hely, ragadós végő 

hasítási helyre tompa végő fragmentumot klónoztunk. Ilyenkor a vektor DNS-t 

restrikciós emésztés után feltöltöttük: az izolált vektor DNS-hez 200 nM dNTP 

keverék jelenlétében 2,5 U Klenow enzimet adtunk a megfelelı pufferrel, majd 

37˚C-on 30 percig inkubáltuk. 

 A fragmentumból kb. 100 ng-ot, a vektorral 1:10 vektor:fragmentum 

moláris arányban összekevertük és 20 µl végtérfogatban, 2,5 U T4 ligáz 

enzimmel és a gyártó által mellékelt pufferrel egy éjszakán keresztül 16˚C-on 

inkubáltuk. 

 

 

3.10.8. Plazmid DNS bejuttatása baktérium sejtekbe 

 

E. coli sejtek transzformálását INOUE et al. (1990) módszere szerint végeztük. 

A kompetens sejt szuszpenziót 200 µl-enként folyékony nitrogénben 

lefagyasztottuk és -70˚C-on tároltuk felhasználásig. Transzformáció után a 

sejteket antibiotikum-mentes folyékony tápoldatban 37˚C-on rázattuk, majd a 

szelekciós markernek megfelelı antibiotikummal kiegészített szilárd táptalajra 

szélesztettük. Amennyiben a vektor konstrukció a lacZ gén jelenlétén alapuló 

kék-fehér szelekciót lehetıvé tette, a szilárd táptalajra ezt megelızıen 10 µl 1 M 

izopropil-tio-β-D-galaktozidot (IPTG) és 40 µl 20 mg/ml 5-bromo-4-kloro-3-

indolil-β-D-galaktozidot (X-gal) szélesztettünk. 

A növényi-transzformációs vektor plazmidot E coli sejtekbıl A. 

tumefaciens sejtekbe pRK2013 „helper” plazmid (FIGURSKI et al., 1979) 

segítségével, háromszülıs keresztezéssel juttattuk át DITTA et al. (1980) 
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módszere szerint. A „donor”, „recipiens” és „helper” törzseket szilárd táptalajról 

antibiotikum-mentes szilárd táptalajra oltottuk úgy, hogy a három törzsbıl egy-

egy oltókacsnyit 100 µl YEB tápoldatban szuszpendáltunk, belılük 25-25 µl-t 

egymásra cseppentettünk, majd 28˚C-on kb. egy napig inkubáltuk. Miután a 

kolóniák kinıttek, átoltottuk a megfelelı két antibiotikummal kiegészített szilárd 

táptalajra, és szelektáltuk a vektort hordozó A. tumefaciens sejteket.  

 

 

3.10.9. Gén izolálása cDNS klóntárból 

 

A kívánt génre, homológia alapján, primereket terveztünk úgy, hogy 3’ és 5’ 

végükön hasítóhelyet hordoztak, majd a tervezett primerekkel PCR reakciókat 

indítottunk. A PCR termékként kapott fragmentumokat izoláltuk, majd a 

megfelelı restrikciós endonukleázokkal emésztettük és irányított klónozással 

pBluescript SK vagy KS vektorba juttattuk. Ebben a vektorban a 

fragmentumokat megszekvenáltattuk, majd jó szekvencia eredmény esetén 

további kísérleteinkhez felhasználtuk. 

 

 

3.10.10. Hibridizációs technikák 

 

3.10.10.1. Northern hibridizáció 

 

3.10.10.1.1. Filter készítés  

 

A növényi RNS mintákból LOGEMANN et al. (1987) módszerével 20-20 µg-ot 

denaturáltunk és formaldehid tartalmú 1%-os agaróz gélben elválasztottunk. A 

gélt 20 percig 20xSSC-ben (3 M NaCl, 300 mM tri-nátrium-citrát, pH 7,0) 



 40 

mostuk, majd 10xSSC-vel blottoltuk Hybond N membránra, végül UV cross-

linker készülékkel fixáltuk. 

 

 

3.10.10.1.2. DNS jelölése radioaktív izotóppal 

 

Northern hibridizációkhoz [α-32P]-dCTP-vel jelölt, tisztított DNS 

fragmentumokat használtunk. A jelölést „random priming” módszerrel 

(FEINBERG et al., 1983) vagy polimeráz láncreakcióval 2 pmol primer és 100 

ng templát jelenlétében [α-32 P]-dCTP (0,8 MBq) izotóp beépítésével Taq 

polimeráz felhasználásával végeztük. A DNS fragmentumokat a be nem épült 

izotóptól Sephadex G-25 oszlopon kromatográfiával választottuk el, majd 

denaturálás után a hibridizációs pufferhez adtuk. 

 

 

3.10.10.1.3. Hibridizációs körülmények 

 

A jelölt próbát a CHURCH et al. (1984) által leírt pufferben (0,5 M Na2HPO4, 

7% SDS, 1 mM EDTA, 1% BSA, pH 7,2), forgó hibridizációs tégelyben, 65˚C-

on, 20 órán át inkubáltuk a membránnal. Utána a nem specifikusan megtapadt 

próbát 0,1% SDS, 2xSSC oldatban, 65˚C-on, kétszer, 0,1% SDS, 0,2x SSC 

oldattal, 20 percig tartó mosással távolítottuk el. Röntgen filmet tettünk a filterre 

és -70˚C-on exponáltuk. Végül a kapott képet elıhívtuk, scannerrel 

digitalizáltuk, és az Adobe System Adobe Photoshop programjával formáztuk és 

feliratoztuk. 
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3.10.10.2. Reverz northern  

 

3.10.10.2.1. Filter készítés 

 

A reverz northern vizsgálatokban a 6. táblázatban összefoglalt klónokat 

vizsgáltuk. A géneket, megfelelı primereket használva, (pKS ill. pSK: T3-T7; 

pGEMT-Easy: T7-SP6; pAD: MM-T7) PCR-rel felsokszoroztuk, majd 1%-os 

gélben megfuttattuk. A gélt 0,25 M HCl-ban 10 percig, majd kétszer 0,4 M 

NaOH-ban rázatva denaturáltuk. A DNS-t 0,4 M NaOH oldattal Hybond N+ 

membránra blottoltuk és egyben fixáltuk is.  

 

 

3.10.10.2.2. cDNS szintézise és jelölése radioaktív izotóppal 

 

50 µg RNS-t 0,5 µg oligo dT jelenlétében 70˚C-on 10 percig denaturáltuk, majd 

a jelölt cDNS elıállításához a reakcióhoz adtunk még: 20 mM dNTP-dCTP-t, 

1mM dCTP-t, megfelelı mennyiségő 10x puffert, 20 U RNazint (RNáz gátló), 

20 U reverz transzkriptázt, α32P-CTP-t és inkubáltuk 25˚C-on 15 percig, majd 

42˚C-on 60 percig, végül 52˚C-on 30 percig. A DNS fragmentumokat a be nem 

épült izotóptól Sephadex G-25 oszlopon választottuk el, majd denaturálás után a 

hibridizációs pufferhez adtuk. 

A hibridizációs körülmények ugyanolyanok voltak, mint a northern 

hibridizációnál. 
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6. táblázat 

Reverz northern kísérletben tesztelt klónok 

 
 

SZÁM KLÓN HIVATKOZÁS 

1. 14-3-3 Beczner Farkas, MBK, Gödöllı, 
Magyarország 

2. szacharóz-szintázII Ehlers-Lourario MPIMP, Golm, 
Németország 

3. sejtfal invertáz Ebnneth MPIMP, Gatersleben, Németország 
4. szemcséhez kötött 

keményítı szintáz 
Willmitzer, MPIMP, Golm, Németország 

5. foszfoglükomutázII Tauberger, MPIMP, Golm, Németország 
6. formiát-dehidrogenáz Dallmann Géza, MBK, Gödöllı, 

Magyarország 
7. pullulanáz Plant Physiol. (1995) 108, 1342 
8. foszfoglükomutázIII Tauberger, MPIMP, Golm, Németország 
9. hidroxi-prolin-gazdag 

glikoprotein 
Ac.No.:AB061242 

10. tiamin bioszintézis gén Baeuerlein, MPIMP, Golm, Németország 
11. cisztein-szintázI Plant Physiol. (1998) 116, 1064 
12. citokróm P450 Gene (1997) 188, 247 
13. citoszolikus fruktóz-1,6- 

biszfoszfatáz 
Plant J. (1996) 9, 671 

14. vakuoláris ATP-szintáz 
G1 alegység 

Ac.No.: BM113259 TC119287 

15. szacharóz-szintázI Ehlers-Lourario MPIMP, Golm, 
Németország 

16. ATP citrát-liáz Baeuerlein, MPIMP, Golm, Németország 
17. cisztein-szintázII Plant Physiol. (1998) 116, 1064 
18.  PKIN1 Plant Mol. Biol. (1997) 34:31 
19.  StubSNF1 Plant J. (1999) 17, 569 
20.  citoszolikus cisztein-

szintáz 
Plant Physiol. (1995) 108, 851 

21. hexokináz Plant Physiol. (1999) 121, 123 
22. cisztein proteáz inhibítor 

9 prekurzor 
Ac. No.: CV286933 

23. plasztid fruktóz-1,6- 
biszfoszfatáz 

Plant J. (1996) 9, 671 

24. 206G4 ismeretlen klón 
25. metionin-szintáz Ac.No. AF082893 
26. Kunitz-típusú proteináz 

inhibítor 
FEBS Lett. (1996) 383, 159 
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27. ubiquitin Sanchez-Serrano, CNB, Madrid, 
Spanyolország 

28. szacharóz-szintázIII Ehlers-Laurario, MPIMP, Golm, 
Németország 

29. salkon-szintáz Stiller Ibolya, MBK, Gödöllı, jelen dolgozat 
Magyarország 

30. proteináz inhibítor 2 Mol Gen Genet (1986) 203, 15 
31. sebzés indukálta 

proteináz inhibítor I 
FEBS Lett. (1996) 383, 159 

32. 93 g tiolproteáz Baeuerlein, MPIMP, Golm, Németország 
33. foszfoenol-piruvát- 

karboxiláz 
Menke és Müller-Röber, MPIMP, Golm, 
Németország 

34. citoplazmatikus cisztein-
szintáz 

Plant Physiol. (1995) 108, 851 

35. prolin gazdag sejtfal 
fehérje 

FEBS Lett. (1996) 383, 3, 159 

36. α-amiláz Acc. No. M79328 
37. β- amiláz Acc.No. AF 393847 
38. 4- α-glukanotranszferáz Zissi és Kossmann, MPIMP, Golm, 

Németország 
39. oldható keményítı 

szintáz III 
Plant J. (1996) 10, 981 

40. izoamiláz Zissi és Kossmann, MPIMP, Golm, 
Németország 

41. patatin Mol. Gen. Genet. (1986) 203, 214 
42. amilogenin Zissi és Kossmann, MPIMP, Golm, 

Németország 
43. „branching enzyme I” Mol. Gen. Genet. (1991) 230, 39 
44. vakuoláris invertáz Ebneth, IPK, Gatersleben, Németország 
45. MYB transzkripciós 

faktor 
Acc. No. S74753 

46. MYC transzkripciós 
faktor 

Acc. No. AJ630506 

47. CI21A hideg indukálta 
gén 

Acc. No. U76610 

48. CBF3 Acc.No. CV501028 
49. prolin-transzporter szerő 

fehérje 
Acc.No. CV498016 

50. trehalóz-6-foszfát-szintáz Acc.No. CO267896 
51. glükóz-6-foszfát-szintáz  Acc.No. AB061255 
52. 4-kumarát CoA-ligáz Acc.No. AF150686 
53. glutamin-szintáz Acc.No. AF302115 
54. StMPK mitogén-aktivált 

protein-kináz  
Acc.No. AB062139 

55. S-adenozil-metionin-
szintáz 

Acc.No. AF443869 
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56. oldható keményítı-
szintáz 

Acc.No. Y10416 

57. cisztein-proteáz Acc.No. AJ245924 
58. HSP70 Acc.No. CK269306 
59. MAPKKK burgonya 

szekvencia, hasonló 
Arabidopsis-hoz 

Acc.No.BG594948 

60. NADH –függı glutamát- 
szintáz 

Acc.No. BI176438 

61. citoszolikus malát 
dehidrogenáz 

Acc.No. AW906014 (TIGR) 

62. I-es fotorendszer 
reakciócentrumának II 
alegységének 
prekurzorához hasonló 
(Spinacia oleracea) 

Acc.No. BI176369 

63. Glükóz-6-foszfát 
izomeráz 

Acc.No. BG096490 (TIGR) 

64. 9-cis-epoxikarotenoid-
dioxigenáz  

Acc.No. AJ276244 

65. Nitrát-reduktáz Acc.No. AB062143 
66. glutation-S-transzferáz Acc.No. J03679 
67. réz-cink-szuperoxid-

diszmutáz 
Acc.No. AF354748 

68. Allene-oxid-szintáz Acc.No. AY135640 
69. nitrit-reduktáz Acc.No.CK278445 
70. 25SRNS Acc.No. R28723 
71. Hannapel típusú MADS 

box fehérje 
Gene (1995) 166, 329 

72. mitokondriális ATP-áz Molnár Attila, MBK, Gödöllı, 
Magyarország 

73. plasztisz keményítı-
pirofoszforilázIIb  

Planta (1997) 203, 111 

74. plasztisz keményítı-
pirofoszforilázIIa  

Planta (1997) 203, 111 

75. szacharóz-foszfát-szintáz Plant J. (1995) 7, 97 
76. StCDPK 

 
Biochim. Biophys. Acta (1998) 1442, 101 

77. 2-oxoglutarát-
dehidrogenáz 

Baeuerlein, MPIMP, Golm, Németország 

78. glicerinaldehid-3-foszfát-
dehidrogenáz 

Sonnewald, IPK, Gatersleben, Németország 

79. cisztation-β-liáz  Acc. No. AF082890 

80. metallokarboxi-peptidáz-
inhibítor (MCPI) 

FEBS Lett. (1996) 383, 159 



 45 

81. acetil-CoA-szintáz Acc. No. X98506 
82. antiszensz-treonin-

szintáz 
Höfgen, MPIMP, Golm, Németország  

83. szerin-acetiltranszferáz Höfgen, MPIMP, Golm, Németország 
84. fenil-alanin ammónia-

liáz 
Bachem, WU, Wageningen, Hollandia 

85. citoszolikus aszkorbát 
peroxidáz  

Bachem, WU, Wageningen, Hollandia 

86 lipoxigenáz Bachem, WU, Wageningen, Hollandia 
87. izocitrát-liáz Stiller, MBK, Gödöllı, Magyarország 
88. savas kitináz Eur. J. Plant Physiol. (2004) 110, 435 
89. StubGAL83 Plant J. (1999) 17, 569 
90. peroxiszómális 

aszkorbát-peroxidáz 
Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország 

91. prolin-oxidáz Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország 

92. tilakoid aszkorbát-
peroxidáz 

Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország 

93. LLS1 Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország  

94. StSAG12 szeneszcencia-
indukált fehérje 

Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország  

95. P5C szintáz Sós-Hegedős, MBK, Gödöllı, 
Magyarország  

96. TUBL7 homológ Plant Physiol. (1992) 100, 1171 
97. UDP-glükóz-

pirofoszforiláz 
Plant J. (1997) 11, 871 

98. SAMDC homológ Plant Mol. Biol. (1992) 20, 641 
99. ADP-glükóz 

pirofoszforiláz S 
Mol. Gen. Genet. (1990) 224, 136 

100. α-R1 Lorberth, MPIMP, Golm, Németország 
101. ADP-glükóz 

pirofoszforiláz B 
Mol. Gen. Genet. (1990) 224, 136 

102. piruvát-kináz Sonnewald, IPK, Gatersleben, Németország 
103. Citrát-szintáz Planta (1995) 196, 756 
104. TUB10 homológ PC Riports (1992) 11, 623 
105. RPL27 homológ Plant Physiol. PGR (1994) 
106. TUB8 homológ Plant Mol. Biol. (1992) 20, 641 
107. TUBS19 homológ Plant Physiol. (1992) 100, 1171 
108. NADH-glutamát 

dehidrogenáz 
Acc.No. CK270919 (TIGR) 

109. Glikolát oxidáz Acc.No. CK277228 (TIGR) 
110. RUBISCO kis alegység Gene (1993) 137, 271 
111. tioredoxin  Acc.No. BG589206 (TIGR) 
112. kataláz  Acc.No. BQ512046 (TIGR) 
113. aszpartát Acc.No. BE344350 (TIGR) 



 46 

aminotranszferáz 
114. glutamát dehidrogenázA Acc.No. BQ505827 (TIGR) 
115 malát szintáz Acc.No. BQ514764 (TIGR) 
116. DS2 Plant Mol. Biol. (1995) 27, 587 

 
(a világos szürkével jelölt klónokat nem tudtuk PCR-rel felamplifikálni,  

de a számozásban benne vannak) 

 

3.11. Szerin-acetiltranszferáz (SAT) enzimaktivitásának mérése  

 

Hathetes cserepes növények 4-5. levélszintjérıl 100 mg mintát szedtünk, 

felhasználásig -70°C-on tároltuk. Felhasználáskor a mintát folyékony 

nitrogénben eldörzsöltük, majd 1 ml 0,1 M Tris-HCl-t (pH 7,6) adtunk hozzá és 

10 percig 13 000 rpm-mel centrifugáltuk. A reakciót 500 µl végtérfogatban 

végeztük: 63 mM Tris pH 7,6; 1,25 mM Na2EDTA; 1,25 mM DTNB (ditio-

nitrobenzoesav); 0,1 mM acetil-CoA; 1 mM L-szerin; 25 µl extraktum. SAT 

jelenlétében a szerin az acetil-CoA-val O-acetil-szerinné alakul, miközben HS-

CoA keletkezik. Az SH csoportok és a DTNB között lejátszódó diszulfid csere 

eredményeként szabad tiol, színes vegyület keletkezik. Ennek az abszorbcióját 

mérjük 412 nm-en. A reakciót az extraktum hozzáadásával indítottuk, és 5 

percig folytattuk. Az alapvonalat a szerin-mentes reakció mérésével kaptuk. Egy 

egység (1 U) enzim 1 pmol L-szerin acetilálását katalizálja percenként, adott 

körülmények között.  

A gumó SAT aktivitásának mérését a levéléhez hasonlóan végeztük, 

azzal a különbséggel, hogy 100 mg helyett 300 mg mintából indultunk ki. Mivel 

a gumó fehérje tartalma kisebb, mint a levélé, a Tris-HCl-es extrakciót követıen 

a fehérjét ammónium-szulfát lassú adagolásával (0,35 g/ml extraktum) 

kicsaptuk. A csapadékot centrifugálással (13000 rpm, 10 perc, 4 ºC) 

összegyőjtöttük, majd 450 µl 20 mM Tris-HCl-ban felszuszpendáltuk. A mintát 

ezután Sephadex G-25-öt tartalmazó NAP-5 oszlopra vittük és 1 ml 20 mM 



 47 

Tris-HCl-dal (pH 7,6) mostuk le. A reakcióba 150 µl extraktumot vittünk be. A 

reakciót L-szerin hozzáadásával indítottuk. 

 

 

3.12. Vízben oldható fehérje meghatározása  

 

500 mg növényi mintát folyékony nitrogénben eldörzsöltünk és 2 ml PBS (0,14 

M NaCl, 6,68 mM KCl, 8 mM Na2HPO4, 1,76 mM KH2PO4 pH 6,0-6,8) puffert 

adtunk hozzá. Az extraktumot 4˚C-on 10 percig centrifugáltuk. A felülúszóból 

Bradford reagenssel, 595 nm-en, fotometriásan határozzuk meg a 

fehérjetartalmat (BRADFORD, 1976). 

 

 

3.13. Klorofill tartalom meghatározása  

 

500 mg mintát folyékony nitrogénben eldörzsöltünk, majd 5 ml -20ºC-ra 

lehőtött 80%-os acetont adtunk hozzá és 10 percig centrifugáltuk. A 

felülúszóhoz 5 ml 1 M-os Tris-HCl (pH 8,0) puffert adtunk 1:1 arányban. Az így 

kapott minta abszorbanciáját mértük 545 és 663 nm-en. A klorofill tartalmat a 

következı formula felhasználásával határoztuk meg:  

 

klorofill tartalom (mg/friss tömeg) = (0,02 x A645 + 0,008 x A663) x V/FW 

ahol V: térfogat (ml) és FW: friss tömeg (g) 

 

Adott növényi anyag mérési eredménye négy párhuzamos mérés átlagából 

tevıdött össze. 
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3.14. A cisztein és glutation tartalom meghatározása reverz-fázisú 

HPLC-vel 

 

A HPLC analízishez a folyékony nitrogénben fagyasztott mintánkat (100 mg) 

dörzsmozsárban eldörzsöltük. Az extraktum kinyeréséhez 1 ml 0.1 M HCl-ban 

40 percig szobahın, 800 rpm-mel rázattuk, majd 20 percig centrifugáltuk 

(14 000 rpm, 4ºC). A tiolok redukciójához a felülúszóból 120 µl-t rázattunk 200 

µl, 0.25 M CHEM-NaOH-dal, (pH 9.4) és 70 µl 10 mM DTT-vel (dithiothreitol; 

Cleland's reagens) és a mintát 40 percig szobahımérsékleten inkubáltuk. A 

származékoláshoz 10 µl, 25 mM monobromobimant (mBrB) adtunk a redukált 

extraktumhoz, vortexeltük és 15 percig szobahın, sötétben inkubáltuk. A 

reakciót 220 µl, 0.1 M HCl hozzáadásával állítottuk le. 30 perces, 4ºC-on 

történı centrifugálást (14000 rpm) követıen a felülúszót a HPLC csövekbe 

vittük. A tiolok reverz-fázisú HPLC-n történı analízise KREFT et al. (2003) 

szerint történt. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

 

4.1. Szerin-acetiltranszferázt (SAT) túltermelı, marker- és vektorgén 

mentes burgonya vonalak elıállítása 

 

4.1.1. Az E. coli eredető SAT gén klónozása marker-mentes transzformációra 

alkalmas vektorba 

 

A SAT túltermelı White Lady burgonyavonalak létrehozásához ugyanazt a 

konstrukciót használtuk, amit korábban HARMS et al. (2000). Ebben a 

bakteriális eredető SAT gén (cysE) a Rubisco kis alegységének szignál peptid 

szekvenciájával (TP) van összekapcsolva, ami a keletkezı fúziós fehérje 

kloroplasztba való bejutását teszi lehetıvé. A gén expresszióját a karfiol mozaik 

vírusból származó konstitutív, erıs CaMV35S promóter biztosítja (5.a ábra).  

HARMS et al. (2000) a SAT gént antibiotikum rezisztenciára szelektálva 

a BinAR-33 vektor segítségével juttatták be a Désirée burgonya fajtába. Mi 

azonban marker-mentes transzformációt szerettünk volna végezni, ami, ha 

szükséges, lehetıvé teszi újabb gének bevitelét, és megkönnyíti a transzgénikus 

vonalak társadalmi elfogadhatóságát is. Ezért a SAT konstrukciót a BinAR-33 

vektorból áthelyeztük a marker-mentes transzformációra alkalmas Bin19 eredető 

bináris vektorba. Ez a vektor, a pBinMF, minden tekintetben azonos a Bin19-cel 

(U09365), kivéve, hogy hiányzik a T-DNS régióból a marker gén, az nptII, ami 

helyett egy multiklónozó régiót építettek be (MSC).  

A SAT konstrukció áthelyezése a pBinMF-be a következı lépésekbıl 

állt: A 35S-TP-SAT fúziót, mint NheI/EcoRI fragmentumot kivágtuk a 

kiindulási vektorból, majd feltöltést és SmaI hasítást követıen az MSC régió 

SmaI helyére, tompa véggel klónoztuk (5.b ábra).  
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5. ábra Az IB6 plazmid konstrukció létrehozása  
 RB, LB: a T-DNS jobb-, ill. bal határoló szekvenciák, 35SP: CaMV35S 
promóter, TP: Rubisco kis alegységének szignál szekvenciája, SAT: 
bakteriális szerin-acetil-transzferáz struktúr gén T: nos terminátor 
 

T

NheI EcoRI

NheI EcoRI

feltöltés

LB 35S TP         SAT RB

pBINMF
lacZMCS

SmaI hasítás

LB 35S TP         SAT RB
pBinMF-35S-TP-SAT

T DV411

SacI

SacI

T

SacI

TLB 35S TP         SAT RB
pBinMF-35S-TP-SAT-T

HindIII

XbaI
XbaIHindIII

(pIB4)

KpnI XbaI

(IB6)

HindIII

HindIII
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A rekombináns plazmidokat kék-fehér szelekcióval (lásd Anyagok és 

módszerek 3.10.8. fejezet) választottuk ki a felnıtt telepek közül. A tompa 

véggel való klónozás miatt ellenıriznünk kellett a fragmentum orientációját is. 

Ezt HindIII emésztéssel végeztük, ami jó orientáció esetén egy 430 bp-os 

fragmentumot (5.c ábra), míg rossz orientáció esetén egy 1130 bp-os 

fragmentumot adott volna. Az így kapott, 35S-TP-SAT konstrukciót hordozó 

plazmidba (pIB4) a nos terminátort (nosT) egy DV411 nevő plazmidból 

klónoztuk át SacI helyre, ragadós véggel. A nosT-t is hordozó plazmidot 

XbaI/KpnI restrikciós enzimekkel való emésztéssel választottuk ki, és pIB6-nak 

neveztük el (5.d ábra). 

 

 

4.1.2. A Solanum tuberosum cv. White Lady marker-mentes transzformálása 

az IB6 plazmiddal  

 

Az IB6 transzformációs vektort E. coli-ból az A. tumefaciens pGV2260 

plazmidot hordozó, C58C1 törzsbe vittük át konjugációval. Ellenırzés után 

kiválasztottuk a megfelelı transzkonjugáns törzset, amivel 40 db, in vitro nevelt, 

négy hónapos S. tuberosum cv. White Lady gumóiból származó gumószeletet 

fertıztünk. A szeleteket kétnapi együttnövesztés után raktuk át szelekció-

mentes, hormon tartalmú, regenerációs táptalajra. A hormonok jelenléte 

megszakította a rügyek nyugalmi állapotát is. A rügyekbıl nıtt elsıdleges 

hajtásokat eltávolítottuk. A regeneráció már a fertızést követı elsı-második 

héten látható volt, kalluszok formájában, majd a negyedik héten 1-2 cm 

nagyságú hajtások jelentek meg a gumószeleteken (6. ábra).  
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A regeneráció hatodik hete után 110 db, 3-5 cm nagyságú hajtást izoláltunk és 

helyeztünk gyökereztetı táptalajra. 

 

 

4.1.3. SAT transzgénikus White Lady vonalak szelektálása  

 

Mivel a pBinMF transzformációs vektor T-DNS-e nem hordoz szelekcióra 

alkalmas marker gént, így az izolált burgonyanövények szelektálását PCR-rel 

végeztük. A PCR-hez a néhány cm nagyságú, kémcsıben gyökerezett növények 

2-3 levelébıl Eppendorf csıben DNS-t izoláltunk. A PCR reakciót a promóterre 

(35SP primer) és a SAT struktúrgén belsejébe (TPSAT primer) tervezett 

primerekkel végeztük 60˚C-on. Így, ha a regeneráns hordozza a transzgént, egy 

kb. 980 bp hosszúságú fragmentumot kellett kapnunk. A kísérletben 

kontrollként a transzformációhoz használt vektorkonstrukciót vittük be, plazmid 

6. ábra A Solanum tuberosum cv. White Lady burgonya gumóinak 
transzformálása és regenerálása 
 

3 nappal
fertozés után

4 héttel
fertozés után

6 héttel
fertozés után

3 nappal
fertozés után

4 héttel
fertozés után

6 héttel
fertozés után
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DNS formájában. A reakciók eredményeként két transzgénikus növényt 

kaptunk: a SAT1-et és SAT2-t (7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. A SAT transzgén expressziójának vizsgálata 

 

A PCR alapján kiválasztott két SAT transzgénikus vonal in vitro nevelt 

növényeinek levelébıl RNS-t izoláltunk, és northern analízissel vizsgáltuk a 

SAT gén expresszióját. Hibridizációs próbaként az IB6 plazmidból PCR-rel 

felszaporított 35S-TP-SAT konstrukció 980 bp-os, izotóppal jelölt 

fragmentumát használtuk. Kontrollként és összehasonlításként elvégeztük a 

HARMS et al. (2000) által izolált SAT26 és SAT48 Désirée növényekkel is a 

hibridizációt. A hibridizációs kép alapján, amit a 8. ábra szemléltet, 

megállapítottuk, hogy mindkét általunk izolált vonalban expresszálódik a SAT, 

sıt expressziós szintje mindkét vonalban szignifikánsan magasabb, mint a 

korábban izolált SAT26 és SAT48 Désirée vonalakban.  

 

SAT

K             WL              1                 2

SAT

SAT

K             WL              1                 2

SAT

7. ábra A SAT transzgénikus vonalak szelektálása PCR-rel  
K: plazmid kontroll, WL: White Lady - negatív kontroll, SAT1, SAT2: 
transzgénikus vonalak 
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4.1.5. A SAT1 és SAT2 transzgénikus vonalak marker- és vektorgén-

mentességének vizsgálata 

 

Irodalmi adatok szerint transzformáció során gyakran elıfordul, hogy a bevinni 

kívánt transzgénnel együtt a vektor egy része is beépül a növényi genomba és 

befolyásolja a transzgén kifejezıdését (SÓS-HEGEDŐS et al. 2005; de 

VETTEN et al. 2002).  

A pBinMF a T-DNS-ben nem, csak a vektor régióban hordoz szelekciós 

marker gént, a neomicin-foszfo-transzferázt, az nptIII-at, ami az Agrobacterium-

ban mőködik, és lehetıvé teszi a pBinMF-et hordozó baktériumok kanamicinen 

történı szelekcióját. A SAT transzgénikus növényi vonalak marker- 

mentességének vizsgálatát PCR-rel végeztük (9. ábra). A PCR-t az nptIII1 és 

nptIII2 primerekkel indítottuk. A reakcióba pozitív kontrollként a 

transzformációhoz használt konstrukciót vittük be, plazmid DNS-ként. Az 

Des 26 48

SAT

rRNS

SAT SAT

1        2WLDes 26 48

SAT

rRNS

SAT SAT

1        2WL

8. ábra A SAT gén expressziójának vizsgálata transzgénikus 
növényekben northern analízissel 
Des: Désirée, SAT26, SAT48: SAT Désirée transzgénikus vonalak 
(HARMS et al. 2000), WL: White Lady, SAT1, SAT2: SAT 
transzgénikus White Lady vonalak 
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eredmények alapján a szelektált két vonal, a SAT1 és SAT2, közül szerencsére 

egyik sem hordozza az nptIII gént.  

 A vektor-mentesség alátámasztására megvizsgáltuk egy másik 

vektorgén, a vegetatív plazmid replikációért felelıs trfA jelenlétét, illetve 

hiányát is. Ehhez a trfA1 és trfA2 primereket használtuk. Megállapítottuk, hogy 

a szelektált SAT1 és SAT2 burgonyavonalak nagy valószínőséggel marker- és 

vektorgén-mentesek, mivel nem lehet kimutatni bennük a trfA gén jelenlétét sem 

(9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nptIII

trfA

SAT

K                 WL                     1             2

nptIII

trfA

SAT

K                 WL                     1             2

9. ábra A transzgénikus növények marker- és vektorgén 
mentességének vizsgálata PCR-rel 
K: plazmid kontroll, WL: White Lady - negatív kontroll, SAT1 és SAT2: 
transzgénikus vonalak, trfA: replikációért felelıs gén, nptIII: neomicin- 
foszfo-transzferáz gén 
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4.2. A SAT túltermelı burgonya vonalak molekuláris jellemzése  

 

4.2.1. A SAT enzim aktivitása a transzgénikus vonalak leveleiben 

 

A génexpresszió szintje nincs mindig egyenes arányban a keletkezı fehérje 

mennyiségével és az adott enzim aktivitásával. Ezért fontos volt megmérnünk a 

SAT transzgénikus vonalak SAT enzim aktivitását is. A 10. ábrán látható, hogy 

mindkét transzgénikus vonalunkban a SAT enzim aktivitása mintegy 80-szorosa 

a kontroll White Lady-ének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt az eredményt két független növényi anyag mérésének átlagából kaptuk. Az 

eredményeket összevetve a pozitív kontrollként használt SAT26, illetve SAT48 
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10. ábra SAT enzim aktivitása a transzgénikus növények leveleiben, 
összehasonlítva a HARMS et al. (2000) által izolált vonalakkal 
Des: Désirée, SAT26, SAT48: SAT transzgénikus Désirée vonalak 
(HARMS et al., 2000), WL: White Lady, SAT1, SAT2: SAT 
transzgénikus White Lady vonalak 



 57 

vonalakkal, látható, hogy bár a kontrollhoz képest megemelkedett aktivitást 

tudtunk detektálni bennük is, de a mRNS szinttel egybehangzóan, sokkal 

alacsonyabbat, mint a SAT1 és SAT2 növényekben.  

A SAT1 és SAT2 vonalak magasabb enzimaktivitása alapján reméltük, 

hogy cisztein/tiol szintjük is magasabb lesz, mint a korábban HARMS et al. 

(2000) által izolált Désirée vonalaké, illetve, hogy ez a magasabb enzimaktivitás 

már a gumóban is tiol-szint emelkedést eredményez. 

 

 

4.2.2. SAT expresszió és SAT aktivitás vizsgálata gumó mintákban 

 

Mivel a konstrukciónkban a SAT gén expresszióját a növény minden szervében 

konstitutívan mőködı (HOLTORF et al., 1995) 35S promóter biztosítja, 

reméltük, hogy a SAT gén transzkriptumát nemcsak a levélben, de a gumóban is 

ki tudjuk mutatni. A SAT1, SAT2 gumókban a SAT expresszióját közvetlenül 

felszedés, illetve 3 hét szobahın való tárolás után vizsgáltuk meg RNS gél blott 

analízissel és hasonlítottuk össze a transzformálatlan White Lady kontrollal. A 

11.a ábra szemlélteti, hogy bár a levélhez képest alacsonyabb a friss gumókban 

a SAT mRNS szintje, és tárolás hatására ez még csökken is, de még mindig 

szignifikánsan több SAT mRNS van a transzgénikus vonalak gumóiban, mint a 

kontrolléban (11.a ábra). 

Ezzel teljesen egybehangzó eredményt kaptunk az enzimaktivitási 

vizsgálatok során: a friss gumók esetében átlagosan 20-szorosára nıtt a SAT 

aktivitás, - ami 7-szer kevesebb, mint a levélmintákban tapasztalt növekedés - ez 

tárolás hatására csökkent, de a transzformálatlan kontrollhoz képest még így is 

5-szörös emelkedést mutatatott. Összehasonlításképpen megmértük a Désirée 

vonalak friss gumóiban is az enzimaktivitást, de csak a SAT26-os vonalban 

tapasztaltunk emelkedést a kontrollhoz képest (11.b ábra). 
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11. ábra SAT expresszió és aktivitás vizsgálata SAT transzgénikus 
burgonya gumókban (a) A SAT gén expressziójának vizsgálata 
gumókban northern analízissel és összehasonlítása White Lady levél 
mintákkal (b) A SAT enzim aktivitása White Lady gumókban és 
összehasonlítása Désirée gumó mintákkal 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus vonalak, f: friss, t: tárolt, 
Des: Désirée, SAT26, SAT48: transzgénikus Désirée gumók (HARMS et al. 
2000) 
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Mivel ez a különbség már itt a friss gumókban is csak 4-szeresnek 

mondható, feltételeztük, hogy tárolás hatására, a transzgénikus White Lady 

vonalakhoz hasonlóan, ez is csökkeni fog, így a továbbiakban a transzgénikus 

Désirée gumókat már nem vizsgáltuk. 

 

 

4.2.3. Tiol tartalom meghatározása a SAT túltermelı növényekben 

 

Azt, hogy a megemelkedett SAT mRNS-nek, illetve enzimaktivitásnak milyen 

hatása van a növények cisztein és glutation tartalmára, reverz fázisú HPLC-vel 

határoztuk meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra A SAT túltermelı burgonya vonalak tiol tartalma (a) 
cisztein tartalom, (b) glutation tartalom 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus White Lady vonalak 
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A 12. ábra szemlélteti, hogy a transzgénikus növények levelében a 

cisztein és glutation tartalom 1,4-1,5-szeresre emelkedett, bár a három független 

mérésbıl származó szórást figyelembe véve, szignifikáns különbséget csak a 

SAT2 vonal levelében (* p<0.05, ** p<0.01) tudtunk kimutatni a kontrollhoz 

képest. A gumók tiol tartalma szintén mindkét vonalban emelkedett, de a 

cisztein esetében szignifikáns különbséget csak a SAT2 vonalakban kaptunk, 

míg a glutation szint mindkét vonal gumóiban szignifikánsan magasabb volt. 

Mindez azonban nem érintette az össz-fehérje tartalmat. Az össz-fehérje 

tartalomban nem tudtunk változást kimutatni se a levelekben, se a gumókban 

(13. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra A SAT túltermelı vonalak össz-fehérje tartalma (a) 
levelekben (b) gumókban 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus White Lady vonalak 
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4.2.4. A SAT túltermelés hatása a vonalak stressztőrı képességére  

 

Mérési eredményeink azt mutatták, hogy a SAT túltermelı burgonya 

vonalainknak - mind levélben, mind pedig gumóban - a cisztein mellett a 

glutation tartalma is megnıtt. A glutationnak fontos szerepe van az aktív 

oxigéngyökök elleni védekezésben (DE KOK és STULEN, 1993), de a glutation 

és redukált formája génexpressziós szabályozóként részt vesz a citoszolikus 

H2O2 eliminálásában is (KARPINSKI et al., 1997). Számos irodalmi adat van 

arról, hogy a megnövekedett glutation tartalom a növényekben oxidatív stressz 

elleni rezisztenciát képes kialakítani (BLASZCZYK et al., 1999). A növények, 

különbözı stresszeket kísérıen (pl. szárazság, és az ezzel együtt járó ozmotikus 

stressz) oxidatív stresszt is elszenvednek. 

Megvizsgáltuk, hogy a megnövekedett glutation tartalom elegendı-e az 

oxidatív- és/vagy ozmotikus stressz elleni védekezı képesség javításához a SAT 

transzgénikus növényekben. Az oxidatív stresszt különbözı koncentrációjú 

H2O2-dal, míg az ozmotikus stresszt NaCl-dal idéztük elı. A kísérleteket két 

független növényi anyaggal is megismételtük. 

Stressz hatására a klorofill tartalom csökken. Az érzékeny és toleráns 

növények közti markáns különbségek a zöld szín változása alapján szabad 

szemmel is láthatók. A kisebb, árnyaltabb különbségek a klorofill tartalom 

fluoreszcenciás mérésével mutathatók ki. Mi azonban se szabad szemmel, se az 

abszorbancia mérési eredmények alapján (14. ábra) nem találtunk különbséget a 

SAT transzgénikus vonalak és a White Lady levélkorongok klorofill tartalma 

között. Jól nyomon követhetı a 14. ábrán, hogy a H2O2, illetve a NaCl 

koncentráció növekedésével mind a kontrollban, mind a SAT1 és SAT2 

vonalakban fokozatosan csökken a klorofill tartalom a levelekben. Ezek alapján 

tehát a SAT transzgénikus növényeinkben, bár magasabb a glutation tartalom, de 

ez nem éri el azt a szintet, hogy képesek legyenek az oxidatív-, illetve ozmotikus 

stressz elleni fokozottabb védekezésre. 
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14. ábra A SAT transzgénikus White Lady vonalak stressztőrı 
képességének vizsgálata 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus White Lady vonalak, 
DV: desztillált víz, MG: metil-glioxál 
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Ugyanezt mutatta a metil-glioxál teszt is. A metil-glioxál (2-

oxopropanol, piruvaldehid) a szénhidrát és a lipid metabolizmus mellékterméke, 

potenciális mutagén és sejtkárosító anyag, károsítja a növekedést, DNS-sel és 

fehérjékkel lép reakcióba, és növeli a testvér kromatidok kicserélıdésének 

lehetıségét. A glutation a glioxaláz rendszeren (glioxaláz I és II) keresztül 

fontos szerepet játszik a metil-glioxál detoxifikálásában (SINGLA-PAREEK et 

al., 2003).  

A klorofill mennyisége, akárcsak a kontrollban, a metil-glioxál 

koncentráció növekedésével párhuzamosan csökkent a SAT transzgénikus 

vonalakban (14. ábra). Az eredmények alapján tehát úgy tőnik, hogy a 

megemelkedett glutation szint a SAT1 és SAT2 transzgénikus növényekben 

nem elegendı a metil-glioxál detoxifikálásához.  

 

 

4.2.5. A SAT túltermelés transzkripciós szintő hatása  

 

Az élı szervezetekben mőködı anyagcsere folyamatok komplex, összefüggı 

hálózatot alkotnak. Éppen ezért egy enzim mőködésének a megváltoztatása 

befolyásolhatja más, az adott anyagcsereúttal közvetlen vagy közvetett 

kapcsolatban lévı utak szabályozását végzı enzimek génjeinek átírását is. A 

cisztein bioszintézis egy komplex, a szénhidrát metabolizmussal és nitrogén-, 

illetve kén anyagcserével szorosan összefüggı folyamat (HESSE et al., 2004; 

KOPRIVA et al., 2002). Kíváncsiak voltunk, hogy a SAT túltermelés 

génexpressziós szinten hogyan befolyásolja ezeket-, illetve az ezekkel 

összefüggı mechanizmusokat. Ezért reverz northern kísérletben megvizsgáltuk 

a SAT túltermelés hatását a laboratóriumunkban megtalálható 116 cDNS-nek 

megfelelı génre. A vizsgált gének többsége a szénhidrát metabolizmusban és 

aminosav anyagcserében játszik szerepet (lásd Anyagok és módszerek, 6. 

táblázat).  
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A kísérletben pozitív kontrollként az ubiquitin gént vittük be. A 15. ábrán 

látható, hogy számos olyan jelet kaptunk a transzgénikus növényekbıl izolált és 

szintetizált cDNS-sel való hibridizációt követıen, amelyek intenzitásukban 

eltértek a White Lady próbával kapottaktól.  

A reverz northern kísérletek elınye, hogy viszonylag rövid idı alatt nagy 

mennyiségő gént tudunk analizálni. Korábbi tapasztalataink azonban azt 

mutatták, hogy az így kapott eredmények sokszor tévesek, ezért ezeket, pl. 

northern hibridizációval, ellenırizni kell. Az elsı ellenırzı northern 

vizsgálatokat fıleg olyan génekkel végeztük (16. ábra), amelyek valamilyen 

szinten kapcsolatba hozhatók a cisztein bioszintézissel és a további kísérleteket 

ezek eredményétıl tettük függıvé. Így vizsgáltuk a cisztein-szintáz 

expresszióját, ami az O-acetilszerin-(tiol)liáz, és a SAT-tal komplexet képezve 

15. ábra A SAT túltermelı burgonya vonalak reverz northern 
analízise 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus White Lady vonalak, a bal 
oldalon lévı számok az adott sorban található klónok sorszámát (lásd 
Anyagok és módszerek, 6. táblázat) jelölik –tól –ig; egy-egy panelben a 
White Lady, a SAT1, illetve a SAT2 növények cDNS-eivel végzett 
hibridizációs képek láthatók egymás alá illesztve; a csillagal jelölt 
klónokat vizsgáltuk northern analízissel. 
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vesz részt a cisztein szintézisében (lásd 2. fejezet); a cisztein-proteázt, ami a 

fehérjelebontáson keresztül különbözı fiziológiás- és fejlıdési folyamatok 

szabályozásában vesz részt; a metionin-szintázt, ami a metionin kialakulását 

katalizálja (lásd 1. ábra). A cisztein bioszintézissel kapcsolatos géneken kívül 

vizsgáltuk még a fruktóz-1,6-biszfoszfatázt, ami a glükoneogenezisben a 

fruktóz-1,6-bifoszfátot alakítja fruktóz-6-foszfáttá; a Hannapel-típusú MADS 

box fehérjét, ami egy transzkripciós faktor (BECKER et al., 2003), és 

burgonyában valószínőleg a vegetatív szervek fejlıdéséhez szükséges, valamint 

a citoszolikus aszkorbát-peroxidáz (APX) gén expressziós mintázatát is, ami a 

hidrogén-peroxid eliminálásában játszik fontos szerepet (lásd 4. ábra). Ezen 

kívül a northern analízisbe bevontuk a glioxaláz I és II géneket is, melyeknek 

szerepe lehet a metil-glioxál glutation segítségével történı detoxifikálásában is 

(SINGLA-PAREEK et al., 2003). Ez utóbbi géneket egy gumótlan Solanum 

fajból, a S. brevidens-bıl, és egy vad gumós Solanum fajból, a S. chacoense-bıl 

származó cDNS klóntárakból PCR-rel izoláltuk a 3.10.9. fejezetben ismertetett 

módon. A klóntárakat korábban Dr. Bánfalvi Zsófia készítette. A PCR 

reakcióhoz a primereket (GlyIup/GlyIlow, GlyIIup/GlyIIlow) a TIGR, burgonya 

adatbázisban (www.tigr.org/tdb/potato/) található glioxaláz I (TC128216) és 

glioxaláz II (TC127413) génekre terveztük úgy, hogy a 3’ és 5’ végükön EcoRI 

és XhoI hasítóhelyeket hordozzanak. A PCR reakcióban a glioxaláz I esetében 

egy 310 bp, míg a glioxaláz II esetében egy 600 bp hosszúságú fragmentumot 

kellett felszaporítanunk. A kapott PCR termékeket, EcoRI/XhoI restrikciós 

hasítást követıen, pBluescript SK vektorba klónoztuk. A glioxaláz I és II cDNS-

ket hordozó plazmidokat templátként használtuk a PCR-rel történı jelöléshez.  

 A fenilalanin-ammónia-liáz (PAL) a fenil-propanoid származékok 

szintézisének kulcsenzime. Számos irodalmi adat utal rá, hogy a PAL géncsalád 

transzkripciója rendkívül gyorsan és intenzíven változik minden belsı és külsı 

hatásra (KUHN et al., 1984; EDWARDS et al., 1985, LIANG et al., 1989). 
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Mivel a reverz northern kísérletben egy enyhe különbséget láttunk ennek a 

génnek az expressziójában is, ezért ezt is bevontuk a northern vizsgálatokba. 
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16. ábra A reverz northern kísérletekben pozitívnak bizonyult gének 
ellenırzése northern analízissel 
WL: White Lady, SAT1, SAT2: transzgénikus White Lady vonalak 
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A fent említett gének mindegyikével elvégeztük tehát a northern analízist. Egyik 

gén esetében sem kaptunk azonban különbséget a White Lady kontrollhoz 

képest (16. ábra). 

Összességében tehát elmondható, hogy nem tudtunk szignifikáns és 

ismételhetı transzkripciós szintő különbséget detektálni a SAT1, SAT2 és 

White Lady, mint kontroll növények levele között. Megállapítottuk tehát, hogy a 

SAT enzim túltermeltetésének nincs szignifikáns hatása az általunk vizsgált 

gének transzkripciójára. 

 

 

4.3. A SAT transzgénikus burgonya vonalak fenotípusos jellemzése 

 

A kiválasztott két, SAT túltermelı burgonyavonalat elıször kémcsövekben 

növesztettük agarral szilárdított RM táptalajban, majd cserepekbe ültettük és 

üvegházi körülmények között neveltük. A növények növekedési ütemében, 

leveleinek és gyökerének morfológiájában nem találtunk különbséget. 

 

 

4.3.1. A SAT túltermelés hatása a gumófejlıdésre és a gumók csírázási 

képességére 

 

Megvizsgáltuk, hogy a SAT aktivitás és az ezzel összefüggı tiol 

tartalomnövekedés befolyásolja-e a gumóhozamot és a gumók csírázási 

képességét. Ehhez a SAT1, SAT2 transzgénikus és a White Lady-t, mint 

kontroll növényt, illetve a SAT26 és SAT48 transzgénikus és Désireé kontroll 

növényeket felszaporítottuk és kiültettük üvegházba. A növények alól a 

gumókat a negyedik hónap eltelte után szedtük fel és hasonlítottuk össze 

méretük, mennyiségük és csírázási képességük alapján. Vizuálisan nem 

találtunk különbséget a gumók alakja, színe és méretbeli megoszlása között, 
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kivéve talán a Désirée SAT48 vonalat, melynek kevesebb kis gumója volt, mint 

a vad típusnak (17.a ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra A SAT túltermelı burgonya vonalak gumófejlıdése és a 
gumók csírázási képessége (a) A gumók méreteloszlása (b) gumó 
hozam (c) a gumók csírázási ideje 
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Ez azonban, bár a kísérletet háromszor is megismételtük, valószínőleg nem 

tekinthetı valóságos különbségnek az általánosan elıforduló nagy szórások 

miatt.  

A 17.b ábrán a gumóhozam látható, ami szintén nem mutat különbséget a 

transzgénikus vonalak esetében a transzformálatlan kontrollhoz képest. 

A felszedett gumókat 90 napig, szobahımérsékleten, sötétben tároltuk, 

majd csírával fölfelé, kb. 3 cm mélyen cserépbe ültettük és figyeltük, hogy 

mikor bújik elı a hajtásuk. Megállapítottuk, hogy a SAT transzgénikus vonalak 

a nyugalmi idıt megszakítva ugyanakkor kezdenek el csírázni, mint a kontroll 

gumók és a csírázási sebességük tendenciája sem mutat különbséget a megfelelı 

kontrollokhoz képest (17.c ábra). 
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4.4. Új tudományos eredmények 

 

 

Munkánk elsıdleges célja az volt, hogy a bakteriális eredető szerin-

acetiltranszferáz (SAT) gént marker-mentes transzformációval bejuttatva a 

Solanum tuberosum cv. White Lady magyar nemesítéső burgonya fajtába, 

megnöveljük annak cisztein tartalmát nemcsak levélben, hanem gumóban is. 

 

 

A kapott tudományos eredményeinket a következıkben foglaljuk össze: 

 

1. A SAT túltermelı burgonyavonalak elıállítása céljából, a HARMS et al. 

(2000) által létrehozott konstrukciót a marker-mentes transzformációra alkalmas 

pBinMF vektorba klónoztuk és A. tumefaciens-be juttattuk. Az így létrehozott 

törzzsel S. tuberosum cv. White Lady gumókat transzformáltunk. A 

regeneránsok közül PCR alapján két transzgénikus, marker- és vektorgén 

mentes vonalat kaptunk: a SAT1-et és a SAT2-t.  

 

2. A vonalakról northern analízissel kimutattuk, hogy nemcsak a White Lady 

kontrollhoz, hanem a HARMS et al. (2000) által közölt SAT transzgénikus 

Désirée vonalakhoz képest is magasabb szinten expresszálják a SAT mRNS-t 

nemcsak levélben, de gumóban is. 

 

3. A northern mintázattal korreláltak az enzimaktivitás mérési eredmények, 

mely szerint a levélben 80-szoros, míg a friss gumóban 15-20-szoros 

enzimaktivitás növekedést mutattak a SAT1 és SAT2 vonalak a White Lady 

kontrollhoz képest. Tárolás hatására ez az érték a gumókban ötödére csökkent, 

de még így is szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollban. 
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4. Ez az enzimaktivitás növekedés elegendınek bizonyult ahhoz, hogy mind 

levélben, mind gumóban emelkedett cisztein, illetve glutation szintet tudjunk 

detektálni reverz fázisú HPLC-vel. Ugyanakkor az össz-fehérjetartalomban 

különbséget nem találtunk. 

 

5. A megnövekedett tiol tartalom ellenére nem tudtunk stressz (NaCl, H2O2, 

metil-glioxál) ellenállóságot kimutatni a SAT túltermelı vonalakban. 

 

6. Reverz northern és az azt követı ellenırzı northern kísérletekkel 116, 

elsısorban a cisztein bioszintézis, szénhidrát metabolizmus és a nitrogén, illetve 

kén anyagcserében résztvevı enzim génjének expresszióját vizsgáltuk. 

Megállapítottuk, hogy a SAT túltermelés a vizsgált gének mRNS-einek 

mennyiségét levélben nem befolyásolja.  

 

7. Nem találtunk különbséget a SAT túltermelı és a transzformálatlan White 

Lady növények fenotípusában, gumóhozamában, gumóinak méretbeli 

eloszlásában és csírázási képességében sem. 

 

Ez tehát azt jelenti, hogy a SAT túltermelés alkalmas a cisztein tartalom 

növelésére burgonya gumóban anélkül, hogy hatással lenne az általunk vizsgált 

anyagcsere utak kulcsenzimeinek expressziójára és a fajta jellemzı 

tulajdonságaira, beleértve a terméshozamot és a gumók csírázási képességét is. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

A burgonya a gabonafélék után a legfontosabb élelmiszernövényünk. Tápértékét 

azonban csökkenti, hogy kéntartalmú aminosavakban, metioninban és 

ciszteinben, szegény. 

A metionin és a cisztein nemcsak a fehérje bioszintézis fontos 

összetevıi, hanem számos anyagcsereterméknek a prekurzorai is, így pl. a 

glutationnak és a SAM-nak, de ezen kívül, mint metil donorok is részt vesznek a 

sejtek anyagcsere folyamataiban. 

Az elmúlt években számos tanulmány alátámasztja azt a feltevést, 

miszerint a SAT-nak kulcsfontosságú szerepe van a növények cisztein 

bioszintézisében (SAITO, 1994; BLASZCZYK, 1999). HARMS et al. (2000) az 

E. coli cisztein érzékeny cysE génjét a Rubisco kis alegysége szignál 

peptidjének szekvenciájával és a karfiol mozaikvírus 35S promoterével 

fúzionáltatták (35S-TP-SAT) és S. tuberosum cv. Désirée növényekbe 

transzformálták, azzal a céllal, hogy megnöveljék a fajta cisztein tartalmát. Ezt a 

levélben igen, azonban a gumóban nem sikerült elérniük.  

Mi is a HARMS et al. (2000) által elıállított 35S-TP-SAT konstrukciót 

használtuk a S. tuberosum cv. White Lady transzformációjához. Célunk is 

ugyanaz volt, mint HARMS és munkatársainak: a burgonyagumó cisztein 

tartalmának növelése. Ehhez azonban mi marker-mentes transzformációt 

végeztünk, hogy ha szükséges, lehetıvé tegyük újabb gének bevitelét és 

megkönnyítsük a transzgénikus vonalak társadalmi elfogadhatóságát. Ezért a 

transzformációhoz a 35S-TP-SAT konstrukciót átklónoztuk a pBinMF marker-

mentes növénytranszformációra alkalmas bináris vektorba. A transzformáció 

után PCR-rel sikerült két SAT expresszáló, marker- és vektorgén-mentes 

burgonyavonalat izolálnunk. A vonalakat SAT1-nek és SAT2-nek neveztük el. 

Mindkét vonal levelében igen magas SAT enzimaktivitást tudtunk kimutatni, 
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ami a HARMS et al. (2000) által izolált Désirée transzgénikus növények 

(SAT26 és SAT48) levelében mért értékeknek több mint négyszerese, míg a 

White Lady transzformálatlan kontrollénak 80-szorosa volt. Ez a különbség a 

Désirée és White Lady transzgénikus növények között magyarázható azzal, 

hogy a két fajtának más a genetikai háttere, de annak is nagy a valószínősége, 

hogy az általunk bevitt génkonstrukció több kópiában és/vagy olyan pozícióba 

épült be, ami az átírás szempontjából kedvezıbb, mint a SAT26 és SAT48 

növények esetében. 

A northern eredményekkel összhangban, sikerült a gumóban is a SAT 

enzimaktivitást megemelni. Igaz, ez friss gumóban csak 20-szorosa volt a White 

Lady gumókénak és tárolás hatására csökkent, de még így is magasabb volt, 

mint a SAT26 és SAT48 növények gumójában (HARMS et al. 2000). Korábban 

HOPKINS et al. (2005) is kevesebb SAT mRNS-t tudtak kimutatni a cysE 

génnel transzformált burgonya vonalak szárában, mint levelében. Ez 

valószínőleg azzal magyarázható, hogy - bár a 35S promóter mőködése 

konstitutívnak mondott - aktivitása eltérı a különbözı szervekben (HOLTORF 

et al. 1995).  

A transzgénikus vonalaink gumóiban kimutatható magas SAT 

enzimaktivitás, szemben a SAT26 és SAT48 vonalakéval, elegendınek 

bizonyult nemcsak a cisztein, hanem a glutation szint megemeléséhez is. Ez is 

alátámasztja a már említett hipotézist (lásd 2. 2. 1. fejezet), miszerint normál 

körülmények között, mikor a kén elegendı mennyiségben van jelen, a SAT 

alacsony aktivitása jelenti a limitáló tényezıt a cisztein bioszintézis számára. 

Ugyanakkor munkatársunk, Dancs Gábor, gázkromatográfiás-

tömegspektrométeres (GC-MS) analízissel kimutatta, hogy a megemelkedett 

SAT aktivitás és cisztein szint nem eredményezett metionin szintemelkedést, 

feltehetıleg azért, mert mennyisége a bioszintézis út más pontján is szabályozott 

(lásd 2.4. fejezet). 
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A SAT aktivitás értékeknél figyelembe kell vennünk azt is, hogy 

munkánkhoz egy cisztein érzékeny SAT enzimet kódoló gént használtunk, ami 

azt jelenti, hogy a megszintetizálódott cisztein allosztérikusan gátolja a SAT 

mőködését, szemben a cisztein inszenzitív mutáns fehérjével. A vad típusú cysE 

gént E. coliból izolálták és tisztítását követıen különbözı anyagra, így L-

ciszteinre is vizsgálták érzékenységét (KREDICH és TOMKINS, 1966), aminek 

eredményeként mondjuk azt, hogy egy cisztein feedback gátlásra érzékeny 

enzimrıl van szó. Növényi rendszerben, mint ahogy azt már a 3.11 fejezetben 

leírtam, a SAT aktivitást fluorometriásan úgy mérjük, hogy a SAT jelenlétében a 

szerin az acetil-CoA-val O-acetilszerinné alakul, miközben SH-CoA keletkezik. 

Az SH csoportok és a DTNB között lejátszódó diszulfid csere eredményeként 

szabad tiol halmozódik fel, ami színes vegyület és gyakorlatilag ezt mérjük. 

Azonban SH csoportja a rendszerben megtalálható ciszteinnek is van, és így ez 

szintén reagál a DTNB-vel. Ezért van az, hogy a már említett dohány 

kísérletben, ahol párhuzamosan transzformálták mutáns és vad típusú cysE 

génnel a növényeket, nem talaltak különbséget a két vonal SAT aktivitásában, 

csak a cisztein szintben (BLASZCHYK et al., 1999). Valószíbőleg az élı 

rendszerben, dohányban, burgonyában is, a SAT aktivitás a vad típusú gén 

esetében alacsonyabb. 

A mutáns cysE génnel NAITO és SAITO (2002) transzformált 

Arabidopsis növényeket. Az inszenzitív mutáns SAT gén bevitelével 6-szoros 

cisztein növekedést tudtak kimutatni a növényekben. 

A túltermeltetett SAT enzim az OAS felhalmozódáson keresztül fejti ki 

hatását a cisztein bioszintézisre. HOPKINS et al. (2005) SAT transzgénikus 

Désirée növényekben kis mértékő OAS emelkedést tudtak kimutatni. Az OAS 

azonban nemcsak mint szubsztrát vesz részt a cisztein bioszintézisben, hanem, 

mint ahogy korábbi munkák is alátámasztják, szabályozó metabolitként is. Már 

SMITH et al. (1997, 1980) leírták, hogy az OAS serkenti mind a kén-transzport 

fehérjék, mind pedig az APS-reduktáz termelıdését. Az a tény, hogy a SAT 
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túltermelés következtében megemelkedett a cisztein és a glutation mennyisége, 

felveti annak a lehetıségét, hogy a megemelkedett OAS serkentette a szulfát 

felvételt és redukciót, ami pozitívan hat a cisztein bioszintézisre. Ugyanakkor 

alátámasztja azt is, amit SAITO et al. (1994) eredményei is bizonyítottak, hogy 

a redukált kén és az OAS mennyisége limitálhatja a cisztein bioszintézist.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a megemelkedett cisztein szint serkenti 

a glutation szintézist, ami emelkedett glutation tartalomhoz vezet. Tehát a 

glutation szintézist a cisztein mennyisége limitálja. Eredményeink összhangban 

vannak a korábbi kísérletek eredményeivel, mely szerint a glutation szintézist 

dohányban és nyárfában a cisztein szint erısen befolyásolja (CREISSEN et al., 

1999; NOCTOR et al., 1996).  

Az, hogy a SAT transzgénikus vonalak gumóiban sikerült megemelkedett 

SAT enzimaktivitást kapnunk, és ez a levelekben mért értéknek csupán a hetede 

volt, erısíti azokat a korábbi feltevéseket is (ROESSNER-TUNALI, 2003), 

hogy a gumókban megtalálható az aminosav szintézishez szükséges teljes 

rendszer, és ez a levéltıl függetlenül mőködik. Az, hogy a SAT26 és SAT48 

növények gumóiban HARMS et al. (2000) a megemelkedett SAT mRNS-sel 

párhuzamosan nem tudtak kimutatni emelkedett tiol szintet, valószínőleg inkább 

az alacsony enzimaktivitás szinttel magyarázható, mint azzal a feltevésükkel, 

hogy a SAT ne tudott volna hatásosan a gumók plasztidjába bejutni. 

A növények védekeznek az abiotikus stresszhatások és a keletkezı 

oxidánsok ellen. Stressz hatására megnövekszik az antioxidánsok mennyisége, 

így pl. a glutation, aszkorbinsav, és tokoferol szintje és ezzel összhangban az 

antioxidáns enzimek termelıdése is. A növények oxidatív stressz elleni 

védekezési mechanizmusainak erısítése biotechnológiai módszerekkel lényeges 

lehet a megnövekedett atmoszférikus ózon elleni védekezésben. Ennek elérésére 

jó megközelítést nyújthat olyan növényeknek az elıállítása, amelyek emelkedett 

mennyiségben termelik valamelyik antioxidánst, pl. a glutationt. Blaszczyk et al. 

(1999) bemutatták, hogy ha dohány növényekben vad típusú és mutáns, cisztein 



 77 

inszenzitív, bakteriális eredető SAT enzimet termeltetünk és ezzel egy 

megfelelıen magas, 2-4-szeres glutation szintet tudunk elérni, akkor a glutation 

mennyiségével többé-kevésbé összhangban, megemelkedik a növények oxidatív 

stressztőrı (H2O2) képessége is. Mivel transzgénikus vonalainkban az 

emelkedett cisztein szint mellett emelkedett glutation szintet is ki tudtunk 

mutatni, kíváncsiak voltunk a SAT transzgénikus növényeink leveleinek stressz-

ellenálló képességére is. H2O2, NaCl és metil-glioxál kezelést használva 

azonban egyik esetben sem tudtunk ellenállóképesség növekedést kimutatni. Ez 

magyarázható azzal, hogy esetünkben a glutation mennyisége csak 1,4-1,5-

szeresére emelkedett a White Lady transzformálatlan kontrollhoz képest, és úgy 

tőnik ez még nem elegendı az ellenállóképesség növekedéséhez. 

 Reverz northern analízissel 116, laboratóriumunkban megtalálható, 

elsısorban szénhidrát metabolizmusban és aminosav anyagcserében résztvevı 

génnek vizsgáltuk meg az expressziós mintázatát a SAT1 és SAT2 vonalakban, 

és hasonlítottuk össze a White Lady transzformálatlan kontrollal. A reverz 

northern és az azt követı ellenırzı northern vizsgálatok alapján azt mondhatjuk, 

hogy a SAT túltermelésnek és a cisztein, illetve glutation mennyiségi 

növekedésének nincs hatása az általunk vizsgált metabolikus utak 

kulcsenzimeinek expressziójára. 

Az expressziós mintázatokon kívül nem találtunk fenotípusos 

különbséget se a SAT1 és SAT2 vonalak leveleit, zöld részének növekedését, se 

pedig a gumó hozamát, méretét, alakját és csírázását összehasonlítva a 

transzformálatlan White Lady-ével. Ez tehát azt jelenti, hogy a SAT túltermelés 

alkalmas a cisztein tartalom növelésére burgonya gumóban anélkül, hogy 

hatással lenne az általunk vizsgált anyagcsere utak kulcsenzimeinek 

expressziójára és a fajta jellemzı tulajdonságaira, beleértve a terméshozamot és 

a gumók csírázási képességét is, ami mezıgazdasági szempontból rendkívül 

fontos és elınyös. 
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 Az, hogy a SAT túltermeltetésével sikerült a gumóban is megemelnünk a 

cisztein mennyiségét jó kiindulópont további, a burgonyagumó beltartalmi 

értékeinek javítását célzó kísérletek elvégzéséhez. A szabad cisztein a 

különbözı élelmiszeripari/konyhai feldolgozási eljárások során lebomlik. Ha a 

cisztein kötött formában, vagyis fehérjébe „ágyazva” lenne jelen, akkor ilyen 

eljárások után is stabilan fennmaradna. Ehhez a SAT enzim túltermelésén kívül 

egy olyan fehérjét is túltermeltetnénk a gumóban, ami ciszteinben gazdag, 

vagyis nagyobb mennyiségő cisztein megkötésére képes. Ilyen fehérjék 

lehetnének, pl. a metallotionein családba tartozó fehérjék. A gumóban való 

túltermeltetést gumó specifikus promóterek segítségével lehetne elérni, pl. a 

patatin gén promóterének használatával, ami egy, a gumóban 40%-ban 

elıforduló tartalékfehérje átírását szabályozza. Egy ilyen, a SAT-, illetve egy 

metallotionein fehérje túltermeltetését célzó kettıs transzformációval egyrészt 

stabil cisztein szint emelkedést tudnánk elérni, és így növelni tudnánk a 

burgonya gumó tápértékét, másrészt, ha a termelıdött ciszteint fehérjébe 

kötnénk le, akkor megszőnne a cisztein gátló hatása a SAT enzimre és ezáltal 

feltehetıleg még több cisztein szintetizálódna a gumóban . 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A burgonya a negyedik legfontosabb kultúrnövényünk. Tápértékét azonban 

csökkenti, hogy a kén tartalmú aminosavakban, ciszteinben és metioninban, 

szegény. A növényekben a cisztein a redukált kén asszimilációjának elsı 

terméke és továbbítója az egész anyagcsere számára. A növények cisztein 

tartalmának növelésére az egyik lehetséges módszer a cisztein bioszintézis 

útjának biotechnológiai módszerekkel történı megváltoztatása, a cisztein 

akkumulációjának elısegítése.  

A cisztein szintézise szulfidból és O-acetil-szerinbıl történik. A 

folyamatot az O-acetil-szerin-(tiol)liáz katalizálja. Az O-acetil-szerin a szerin-

acetiltranszferáz (SAT) által szerinbıl és acetil-coenzim A-ból képzıdik.  

A Solanum tuberosum cv. White Lady burgonyafajta cisztein szintjének 

megemelése céljából egy Escherichia coli eredető, SAT kódoló, cisztein 

érzékeny gént (cysE), a Rubisco kis alegységének szignál peptid szekvenciájával 

és a karfiol mozaik vírus konstitutív expressziót biztosító 35S promóterével 

fúzionáltatva juttattuk be a White Lady genomjába. A transzformációt marker-

mentes módon végeztük, hogy ha szükséges, lehetıvé tegyük újabb gének 

bevitelét és megkönnyítsük a transzgénikus vonalak társadalmi 

elfogadhatóságát. A regeneránsok közül két SAT transzgént hordozó vonalat 

kaptunk. Mindkettı magas szinten expresszálta a SAT mRNS-t. A northern 

mintázattal korreláltak az enzimaktivitás eredmények, mely szerint a levélben 

80-szoros, míg a friss gumóban 15-20-szoros enzimaktivitás különbséget 

mutattak a SAT1 és SAT2 vonalak a White Lady-hez képest. Tárolás hatására ez 

az érték a gumókban ötödére csökkent, de még így is szignifikánsan magasabb 

volt, mint a kontrollban. 

Mindkét SAT transzgénikus vonal levelében és gumójában sikerült 

megemelni a cisztein és glutation szintet, átlagosan 1,5-szeresére a White Lady, 
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mint kontrollhoz képest. A glutation mennyisége azonban nem érte el azt a 

szintet, hogy az oxidatív-, ozmotikus- és metil-glioxál stressz károsító hatását 

kivédje.  

116, a fehérje/aminosav bioszintézisben és lebontásban, illetve a 

szénhidrát metabolizmusban résztvevı génnek az expressziós mintázatát 

vizsgálva nem találtunk különbséget a transzgénikus- és a transzformálatlan 

vonalak között. A cisztein és glutation mennyiségében bekövetkezı 

változásoknak ezen kívül szerencsére se a gumó hozamára, méretbeli 

eloszlására, se a csírázási képességére nem volt hatása. 

 A SAT enzim túltermeltetése tehát alkalmas a burgonya gumó cisztein 

szintjének megemelésére, ugyanakkor nincs hatása se az általunk vizsgált 

anyagcsere utak kulcsenzimeinek expressziójára, se a burgonya növény és gumó 

legfontosabb agronómiai jellemzıire. Ennél magasabb cisztein szintet a 

gumóban egy olyan fehérjének az együttes expresszáltatásával lehetne elérni, 

ami magas cisztein tartalma által megköti a termelıdött ciszteint, és ezáltal 

egyrészt megszőnteti a cisztein gátló hatását a SAT enzimre, másrészt stabilitást 

biztosít a cisztein számára, illetve meggátolja a ciszteinnek glutationná való 

alakulását. 
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7. SUMMARY 

 

Potato, the most important non-cereal food crop, is deficient in the 

sulphur containing amino acids methionin and cysteine. Cysteine is the initial 

product of sulphate assimilation in plants. It is not only an important substrate of 

protein biosynthesis but is also precursor of various other metabolites. In order 

to develop crops with increased cysteine content, biotechnological approaches 

can be followed.  

Cysteine is synthesised from O-acetyl-L-serine (OAS) and sulphide 

catalysed by O-acetylserine-(thiol)lyase. OAS is synthesised by acetylation of 

serine with acetyl-CoA catalysed by serine acetyltransferase (SAT). 

To improve the cysteine content of the Hungarian potato cultivar White 

Lady we incorporated the chloroplast targeted SAT-coding Escherichia coli 

cysE gene into the potato genome under the control of the cauliflower mosaic 

virus 35S promoter. CysE was translationally fused to the 5’-signal sequence of 

rbcS in order to target the protein into the chloroplast.  

A marker–free transformation method was applied to permit of further 

transgene pyramiding and develop acceptable and safe cultivars for a potential 

market application. 

Two transgenic lines were isolated that expressed the SAT mRNA in 

higher amount. The results of enzyme activity measurements were correlated 

with northern analysis: leaf extracts and tubers showed up to 80-and 15-20-fold 
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higher SAT activity, respectively, compared to the non-transformed plants. This 

value had been decreased during storage of tubers but still was significantly 

higher than in control tubers. Level of cysteine and glutathione both in leaves 

and tubers were 1.5-fold higher than in control plants. This increased level of 

glutathione had no effect on osmotic-, oxidative- and metil-glioxale protection. 

 To examine the expression of 116 gene attending in amino acid/protein 

biosynthesis and carbohydrate metabolism we didn’t find any differences in 

their pattern compared to the wild type plant. The alterations in cysteine and 

glutathione content seem not to influence neither the expression pattern nor the 

tuber yield and sprouting behaviour. 

Here we showed that overexpression of the SAT gene can increase the cysteine 

and glutathione content of tubers without influencing agronomically important 

quality of the plant. Further improve the nutritive value of potato would be 

reached by channelling the free cysteine to a cysteine rich protein. This would 

reduce the feedback control of cysteine on the cysteine-sensitive SAT enzyme 

and it may prevent the conversion of cystein to glutathione. 
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