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Egyáltalán miért keletkeznek a 
növényi sejtben erős oxidáló-
szerek és hogyan védekezik 

ellenük a növény? Választ adnak a 
természetben található különleges 

mérgező anyagok. A Debreceni 
Egyetemen Mikóné Hamvas Márta, 
Vasas Gábor, Erdődi Ferenc és Vereb 
György vezető kutatók közreműkö-
désével, a NKFIH támogatásával fo-
lyó komplex, sok szakterületet érintő 
kutatásunk középpontjában éppen az 
áll, hogy az oxidatív stressz – amikor a 
sejtben rendkívül káros, oxidatív sza-
bad gyökök keletkeznek –, valamint 
a vele szembeni védekezés hátterében 
milyen szabályozó mechanizmusok 
állnak. Ehhez olyan, a természet-
ben is megtalálható mérgező anya-
gokat használunk fel, amelyeket 
cianobaktériumok és egyéb vízi 
élőlények termelnek és szabad gyö-
kök keletkezését okozzák, miközben 
számos anyagcsere-folyamatot befo-
lyásolnak. Ezek a vegyületek a ter-
mészetben is jelentős hatást gyako-
rolnak, főleg a vízi életközösségek-
re. Célunk tehát kettős: megérteni e to-
xikus anyagok hatásait a természetben 

és feltárni azokat a folyamatokat, 
amelyek a haszonnövények termés-
hozamát is nagyban befolyásolják.

Vízvirágzás idején 
Napjainkban az édes- és tengervizek 
minősége egyaránt romlik, s ennek 
számos oka van. Egyik ilyen ténye-
ző a nitrogén- és foszfortartalmú 

E R Ő S  O X I D Á L Ó S Z E R E K  –  N Ö V É N Y I  S E J T E K B E N

MÉREGKEVERŐ 
CIANOBAKTÉRIUMOK

A növények nem tudnak „elszaladni”, ha valamilyen stresszhatás éri őket. Cserébe a sejteken belüli 
struktúrák nagyon gyorsan és bonyolult módon válaszolnak ezekre a hatásokra – ezzel próbál a 

növény védekezni.

A Microcystis aeruginosa 
cianobaktérium telepe

Laboratóriumban hosszú távon (16 napig) nevelt érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum) 
kontrollpéldányai (balra) és tisztított mikrocisztinnel kezelt példányok (jobbra) 

(M. SZIGETI ZSUZSA FELVÉTELE)
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Bizonyos szervezetek mérgező 
anyagokat termelnek, amelyek akár 
káros mennyiségben is a vízbe kerül-
hetnek, s jelenlétükkel hatással vannak 
a vízinövényekre, a gerinctelen és a 
gerinces állatokra egyaránt. Ráadásul 
a globális felmelegedés miatt a vi-
zek hőmérséklete folyamatosan 
emelkedik, ami a tápanyagok fel-
dúsulása révén szintén kedvez a 
mikroszkopikus méretű szervezetek 

vegyületek – mint például a műtrá-
gyák – bemosódása az emberi tevé-
kenység következtében. Ez a szervet-
len és szerves tápanyagok feldúsulá-
sához vezet, és a planktonszervezetek, 
köztük a cianobaktériumok elszapo-
rodásával jár. Az ilyen vizek az alga-
tömeg miatt jól látható zöld, kékes-
zöld vagy akár vöröses elszíneződést 
is mutatnak. Neve is van a jelenség-
nek: ez a vízvirágzás.

terjedésének. Az előbbiek következ-
ményeképp a mérgező vízvirágzás 
ma már világméretű probléma.

Sejthalálhoz vezethet
A mérgező anyagcseretermékek 
egyik csoportja a mikrocisztinek csa-
ládja, amely több cianobaktérium-
faj – köztük a névadó Microcystis 
aeruginosa – által termelt toxin. 
Régóta tudjuk, hogy ezek hét ami-
nosavból álló, zárt peptidmolekulák, 
sőt a biokémiai hatásaikat is értjük: 
egyrészt erősen oxidáló hatású sza-
bad gyökök termelésére kényszerí-
tik az élő szervezetek sejtjeit, vagyis 
oxidatív stresszt idéznek elő. A má-
sik hatásuk talán még ennél is fon-
tosabb. Kiderült, hogy a fehérjék 
közül a foszfatáz nevű enzimcsalád 
egyes tagjainak működését gátol-
ják. Ezek az enzimek más fehérjék 
működését befolyásolják azáltal, 
hogy foszfátcsoportokat hasítanak 
le róluk, s ezáltal a sejten belül szin-
te minden folyamatra kihatással 
vannak. Hogy csak egyet említ-
sünk: tőlük is függ, hogy egy sejt 
mikor indítja el az osztódását példá-
ul az embrióban.

A mikrocisztinek enzimgátló hatása 
miatt számos példát találunk arra, 
hogy egyes fehérjék foszforilált álla-
potban maradnak és ez akár sejthalál-
hoz is vezethet. Laboratóriumi vizs-
gálatokban például a lóbab gyökér-
csúcsainak osztódó sejtjeiben vettük 
észre, hogy a kromoszómák DNS-
molekuláihoz kapcsolódó hiszton H3 
fehérje maradt foszforilált állapot-
ban. Az utóbbi fehérjének fontos ré-
sze van a kromoszómák felépítésé-
ben, és ha a foszfátcsoportok nem ha-
sadnak le róla, a sejt nem tudja befe-
jezni az osztódást, annak korai 
szakaszában reked meg. Később ezt a 
természetben is megfigyeltük. 

Tudtuk, hogy laboratóriumi/mes-
terséges körülmények között a tisztí-
tott mikrocisztin gátolja egy, a vízi 
életközösségekben fontos szerepet 
betöltő edényes növény, a tócsagaz 
növekedését és csökkenti sejtjei 
klorofilltartalmát, sejthalált, sárgu-
lást okozva. Ezt követően mintákat 
vettünk tócsagazból egy olyan ter-
mészetes víztérből, amely igazoltan 
tartalmazott mikrocisztint. A sejtha-
lált ezekben a növényekben is észlel-
tük. Legérdekesebb megfigyelésünk 

Laboratóriumban nevelt érdes tócsagaz száraiból, közvetlenül a hajtáscsúcs alatt készítettünk 
keresztmetszetet, majd fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk a szövetek saját fénykibocsátá-
sát (autofluoreszcencia), megfelelő sugárzással történő gerjesztés után. Balra: kontroll, jobbra: 

mikrocisztin hatására a kéregszövet autofluoreszcenciája megnövekszik, különösen a nyíllal 
jelölt területen. Ez a sejtek pusztulására utal. (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Mikrocisztint termelő vízvirágzás mellett élő sima tócsagaz (Ceratophyllum submersum) 
hajtáscsúcsában megnövekszik a hiszton H3 fehérje foszforilációjának mértéke az osztódó 
sejtek kromoszómáiban. Balra: kontroll, méreganyagot nem tartalmazó víztérből származó, 
az osztódás kezdeti szakaszában lévő sejt kromoszómáinak halványabb jelölése. Jobbra: 
mikrocisztintartalmú víztérben élő növény sejtje a kontrollnövényéhez hasonló osztódási 

szakaszban, ám a kontrollnál erősebb jel figyelhető meg. 
 (A SZERZŐ ÉS VEREB GYÖRGY FELVÉTELEI)
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az volt, hogy az osztódó sejtek-
ben megnövekedett a hiszton H3 
foszfori lációjának mértéke. 

A korábbi laboratóriumi kísérletein-
ket tehát a természet többszörösen 
igazolta vissza! Ráadásul, vízvirág-
zások idején nemcsak a méreganya-
gok halmozódnak fel a vízben, ha-
nem sok más folyamat is végbe-
megy. Például az algák hatalmas tö-
megének pusztulásakor lecsökkenhet 
az oxigéntartalom, illetve az árnyé-
koló hatás miatt a többi fotoszin-
tetizáló szervezet nem jut elég fény-
hez. A hiszton foszforilációs mérté-
kének növekedése viszont – a 
mikrocisztin biokémiai hatása okán 
– arra utal, hogy ez az anyagcsere-
termék ténylegesen és közvetlenül 
hatott a kibocsátó szervezettel 
együtt élő növények sejtjeire.

Ha bajban van a sejt
A szélsőséges környezeti tényezők, 
mint például a szárazság, a sók fel-
halmozódása a talajban (ami persze 
szintén kiszáradáshoz vezet), a ma-
gas hőmérséklet, a szennyező anya-
gok felhalmozódása vagy a növényi 
betegségeket keltő  kórokozók (ví-
rusok, baktériumok, gombák, azok 
anyagcseretermékei) kettő különbö-
ző stresszválaszokat váltanak ki a 
növényekben. Egyik következmény 
a sejt makromolekuláit károsító „re-
aktív oxigénformák” (amelyeket 
amúgy kis mennyiségben akkor is 
termel a sejt, ha minden rendben van) 
szintjének megemelkedése. Ilyen 
„oxigénformák” a szuperoxid-gyö-
kök vagy a hidrogén-peroxid, magát 
a jelenséget nevezzük oxidatív 
stressznek. Mivel a mikrocisztin a 
protein-foszfatázok gátlása mellett 
egyúttal oxidatív stresszt is okoz, 
régóta érdekel minket, hogy vajon ez 
közvetlen kapcsolatban van-e az 
enzimgátló hatásukkal?

Számos korábbi kutatás mutatja, hogy 
a mikrocisztineket eszközként lehet 
használni arra, hogy sejten belüli folya-
matokat tárjunk fel. Alkalmazásukkal 
ugyanis „elrontunk” a sejt életében fon-
tos anyagcsere-folyamatokat, így vissza 
tudunk következtetni arra, hogy opti-
mális körülmények között mi is történik 
a sejtben. Amikor nád vagy lóbab lom-
bikban nevelt növénykéit mikrocisztinnel 
kezeltük, a gyökércsúcsokban az osztó-
dó sejtek nagy része megállt a mitózis 

kezdeti szakaszában, amit persze a 
hisztonfoszforiláció vizsgálatából, amint 
korábban itt írtuk, már eleve sejtettünk. 
Ráadásul a lóbabban kimutattuk, hogy 
ezekkel a változásokkal párhuzamosan a 
kataláz nevű enzim aktivitása növekszik. 
A kataláz az egyik olyan enzim, amelyik 
az oxidatív stressz elleni védekezést szol-
gálja. Amikor bajban van a sejt, többek 
között a rendkívül mérgező hidro-
gén-peroxidot termeli, s a kataláz 
éppen a hidrogén-peroxidot bontja 
le, hogy ennek káros hatásait a sejt ily 
módon kivédje.

Egy másik kísérletsorozatunkban 
olyan lúdfű növényekkel dolgoztunk, 
amelyek a protein-foszfatázok családjá-
nak legfontosabb enzimét egy geneti-
kai változás miatt nem tudták termel-
ni. Ezek a növények a vad típusú, a 
foszfatázt elegendő mennyiségben 
termelő lúdfűhöz képest sokkal na-
gyobb mennyiségben halmoztak fel 
káros oxigénformákat. Kísérleteink 

alapján tehát úgy tűnik, hogy az ere-
deti elméletünk, miszerint a protein-
foszfatáz aktivitás gátlása és az oxi-
datív stressz között összefüggés van, 
igazolást nyer.

Haszonnövényeink 
 hasznára válhat

Lehet-e gyakorlati haszna ezeknek a 
kutatásoknak? Mint láttuk, számos 
környezeti tényező okozhat oxidatív 
stresszt a növényekben. Ha megért-
jük, hogyan védekezik a növény e té-
nyezőkkel szemben, megoldásokat 
tudunk találni arra, miként tudjuk a 
nemesített növények terméshozamát 
fenntartani a mai, nagyrészt az ember 
által átalakított környezetben. Meg-
érthetjük a környezetben keletkező 
káros anyagok hatásait és remélhető-
en megoldásokat tudunk találni, ho-
gyan lehetne vizeink és általában kör-
nyezetünk jó minőségét megőrizni. 

Máthé Csaba

NÖVÉNYI MODELLEK ESETE A MIKROCISZTINNEL

Tisztított mikrocisztin hatásai jól tanulmányozhatók laboratóriumi körülmények kö-
zött, különböző növényi modellrendszerekben. 1. (balra fent) Nád szövettenyészetéből 
származó kontroll gyökércsúcs részletének lézerpásztázó konfokális mikroszkópos 
képe. A szövetek kettős fluoreszcens jelölést kaptak: a sejtvázat antitesttel jelöltük 
(vörös), a sejtmagot, annak kromoszómáit pedig egy DNS-t kötő fluoreszcens anyag-
gal (kék). Jól láthatók a sejtosztódás korai (ko) és késői (ké) fázisai. 2. (jobbra) 
Mikrocisztin hatására szinte mindegyik osztódó nádsejt a mitózis korai (ko) fázisában 
reked meg. 3. (balra lent) Lóbab gyökerében a mikrocisztin növeli a hidrogén-peroxi-
dot bontó kataláz enzim aktivitását. K: kontroll; a balról jobbra növekvő mikrocisztin 
mennyiség mellett növekszik az enzim aktivitása a kontrollhoz viszonyítva. A fehérjé-
ket poliakrilamid gélen választottuk el, majd egy olyan festési eljárást alkalmaztunk, 
amely sötét háttérben megmutatja a kataláz enzimek jelenlétét és mennyiségét.
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