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tes vé de ke zé sé nek/ér zé keny sé gé nek egy le het sé ges me cha -

niz mu sa

Dorgai L.1 és Bu bán T.2
1 BioCenter Kft. Sze ged
e-mail: dorgai@biocenter.hu
2 Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta nács adó Kht., Újfehértó

Az intraflorális nektáriummal ren del ke zõ nö vé nyek a rovar-pollinátorok szá má ra a vi rá -
go kat el sõ sor ban a nek tár és a pol len ter me lé sé vel te szik von zó vá. A nek tár a nek tár mi ri -
gyek ál tal ter melt komp lex fo lya dék, amely nek cu kor tar tal ma – dön tõ en glü kóz, fruk tóz
és szaharóz – az el sõd le ges attraktáns a meg por zók szá má ra. Ugyan ak kor a vi rág lá to ga tó
ro va rok ter mé sze te sen nem ste ri lek, to váb bá mik ro or ga niz mus ok ke rül het nek a vi rág ra
a le ve gõ vagy csa pa dék ál tal köz ve tít ve is. A nek tár össze té te le szin te op ti má lis kör nye ze -
tet biz to sít a mikróbák szá má ra, me lyek fel sza po rod va a nektár-sztómákon át el vi leg
könnyen fer tõz het nék a vi rá go kat. En nek el le né re a vi rá gok mikrobiális fer tõ zé se nem
gya ko ri, de az egyik ilyen is mert be teg ség ép pen a Rosaceae csa lád több mint 75 fa ját, köz -
tük a Maloideae al csa lád tag ja it érin tõ tûz el ha lás. A kór oko zó (Erwinia amylovora) el sõd -
le ges tá ma dá si he lye a vi rá gok nektáriuma. Ezen felül még egy gaz da sá gi lag je len tõs
pél dát le het em lí te ni, a gya pot vi rág nak egy gomba (Aspergillus flavus) általi fertõzését.
 
Az ová ri um és a fej lõ dõ mag kez de mény vé del me evo lú ci ós szem pont ból el sõd le ges fon -
tos sá gú. Ez és az in kább ki vé tel nek szá mí tó né hány is mert pél da azt va ló szí nû sí ti, hogy a
vi rá gok a nektáriumon ke resz tül tör té nõ mikrobiális fer tõ zés sel szem ben egy ha té kony
vé de ke zé si me cha niz mus sal ren del kez nek. Ilyen me cha niz mus le het a Thornburg és
mtsi ál tal az utób bi év ti zed ben do hány ból le írt Nek tár Redox Cik lus (NRC), amely a do -
hány nek tár ban ta lál ha tó nectarin fe hér jék össze han golt enzimatikus ak ti vi tá sán ala pul. A 
fo lya mat elsõ lé pé se ként a NOX1 fe hér je szu per oxid gyö köt ge ne rál. A NEC1 fe hér je
Mn-függõ szu per oxid dizmutáz ak ti vi tás sal ren del ke zik, és az igen re ak tív szu per oxid
gyö köt H2O2-dá ala kít ja. Hid ro gén per oxid kép zõ dik köz vet le nül is a NEC5 fe hér je
FAD-függõ glü kóz oxidáz ak ti vi tá sá nak kö szön he tõ en. A fen ti két re ak ció ered mé nye kép -
pen a H2O2 a vizs gált dohányhibrid ese té ben je len tõs (4 mM) kon cent rá ci ó ban hal mo zó -
dik fel, amely nek szá mot te võ antimikrobiális ha tá sa van. A H2O2 fém io nok (pl. Cu2+ és
Fe2+) je len lét ében in sta bil, a bom lás to xi kus hidroxil sza bad gyö köt ered mé nyez. A to xi -
kus ha tást egy, a nek tár ban je len lévõ antioxidáns, az asz kor bin sav sem le ge sí ti az ál tal,
hogy a hidroxil sza bad gyö köt nem to xi kus hidroxil ani on ná ala kít ja át, mi köz ben õ maga
monodehidro-aszkorbáttá (MDHA) alakul. Az MDHA-t azután a NEC3 és a NEC5 fehérjék 
és nem-enzimatikus folyamatok aszkorbinsavvá alakítják vissza, és ezzel záródik is a
ciklus. 

Ku ta tá si ter vünk cél ja az NRC és a vi rá gok tûz el ha lá sos meg be te ge dé se kö zöt ti le het sé ges
kap cso lat vizs gá la ta. Mun ka hi po té zi sünk az, hogy az NRC az Erwinia amylovora fer tõ zés -
re ér zé keny fa jok/faj ták ese té ben is je len van, de a me cha niz mus – leg alább idõ le ge sen –
nem, vagy nem kel lõ ha té kony ság gal mû kö dik. A fer tõ zés fo lya ma tát a nö vé nyi ol dal ról
te kint ve fel té te lez zük, hogy ez a ke vés sé ha té kony mû kö dés az NRC fe hér je kom po nen se it
kó do ló gé nek expressziós tu laj don sá ga i val, kö vet ke zés kép pen a nectarinok nek tár ban
mér he tõ kon cent rá ci ó já val, enzimológiai pa ra mé te re ik kel, a nek tár mennyi sé gé vel és a
fo lyé kony nek tár je len lét ének idõ tar ta má val hoz ha tó össze füg gés be. Ezen té nye zõk
mennyi sé gi/mi nõ sé gi va ri a bi li tá sa ma gya ráz hat ja a fa jok és faj ták kö zött meg fi gyel he tõ,
a fer tõ zés sel szem be ni fo gé kony ság be li különbségeket. Célunk a fenti tényezõk vizsgálata 
és a kórokozó elleni védekezésben betöltött szerepük felderítése. 
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