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2 Kivonat: A CBF14 gén fényminőségtől függő szabályozása, 

és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és 

árpában 

A búzában és árpában leírt CBF14 (C-repeat Binding Factor 14) egy 

olyan transzkripciós faktor, ami az általa szabályozott hideg 

indukálta gének promóteréhez kötődve segíti azok kifejeződését, ami a 

növény megnövekedett fagytűrő képességét eredményezi. Sok CBF gén 

indukálható hideggel, továbbá olyanok is ismertek, melyek 

expresszióját befolyásolja a nappalhossz és a fényminőség. Kutatásaink 

szerint az alacsony vörös/távoli-vörös aránnyal bíró megvilágítás már 

15 °C-on növeli a CBF14 gén expressziós szintjét és a fagytűrés 

mértékét őszi búzában (Cheyenne) és árpában (Nure), míg az alacsony 

fagytűrő képességgel bíró őszi alakorban (G3116) nem. A CBF14 gén 

mellett az alacsony vörös/távoli-vörös arányú fény az őket érzékelő 

fitokróm fotoreceptorok génkifejeződésére is hatással van. A PHYA 

expresszió mindhárom gabonafélében, míg a PHYB expresszió csak a G3116 

esetén nőtt, mely előre vetíti annak lehetőségét, hogy a phyA pozitív, 

míg a phyB negatív hatással bír a CBF14 kifejeződésére. 

Monokromatikus hullámhosszokat használva a CBF14 gén leginkább kék 

fényre indukálódik, de megvizsgálva a kék fény érzékeléséért felelős 

kriptokróm fotoreceptorokat kódoló gének expresszióját 

megállapítható, hogy az nem függ össze a CBF14 gén indukciójával. A 

hőmérséklet csökkenés hatására bekövetkezett CBF14 expressziós 

változás független a fényviszonyoktól, de hatásuk összeadódik. Ezek 

alapján kijelenthető, hogy a hőmérséklet és a fény külön jelátviteli 

útvonalon keresztül hat, melynek találkozási pontja a CBF14 promótere. 

A Norstar őszi búza CBF14 génjének promóterében található G-box és 

GATA-box együttese egy potenciális fényreguláció szempontjából fontos 

transzkripciós faktor kötőhely. Tranziens expressziós vizsgálat 

segítségével megállapítottuk, hogy eltávolítva ezeket az elemeket a 

promóterből a gén fényre adott válaszreakciója megváltozik, nem 

indukálódik, míg a két motívumot tartalmazó promóter kék fénnyel 

indukálható. A motívumok hiánya a hidegre adott válaszreakciót nem 

befolyásolja, ezzel is igazolva a két jelátviteli út független voltát. 
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3 Abstract: Light-quality dependent regulation of the 

wheat and barley CBF14 and its importance in the 

freezing tolerance 

CBF14 is a plant transcription factor that regulates a set of cold-

induced genes, contributing to enhanced frost tolerance during cold 

acclimation. Many CBF genes are induced by cool temperatures and 

regulated by day length and light quality, which affect the amount of 

accumulated freezing tolerance. Here we show that a low red to far-

red ratio in white light enhances CBF14 expression and increases frost 

tolerance at 15°C in winter wheat and barley but not in einkorn, which 

has a relatively low freezing tolerance. Low red to far-red ratio 

enhances the expression of PHYA in all three species, but induces PHYB 

expression only in einkorn. Based on our results, a model is proposed 

to illustrate the supposed positive effect of phytochrome A and the 

negative influence of phytochrome B on the enhancement of freezing 

tolerance in cereals in response to spectral changes of incident 

light. 

To further investigate the wavelength-dependence of light induced 

CBF14 expression in cereals, we carried out a comprehensive study 

using monochromatic light treatments at an inductive and a non-

inductive temperature. Transcript levels of CBF14 gene in winter wheat 

Cheyenne, winter einkorn G3116 and winter barley Nure genotypes were 

monitored. We demonstrated that (1) CBF14 is most effectively induced 

by blue light and (2) provide evidence that this induction does not 

arise from light controlled CRY gene expression. (3) We demonstrate 

that temperature shifts induce CBF14 transcription independent of the 

light conditions and that (4) the effect of temperature and light 

treatments are additive. Based on these data we conclude that 

temperature and light signals are relayed to the level of CBF14 

expression via separate signalling routes with the cross point in the 

promoter of CBF14. 

G-box and GATA-box present in the CBF14’s promoter of winter wheat 

Norstar has a potential role in the light regulation process. 

Excluding of these elements from the promoter the light sensitivity 

has disappeared, but the cold response has remained proving the theory 

of separate signalling routes. 
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4 Aбстракция: 

CBF14 - это фактор транскрипции растений, который регулирует набор 

генов, индуцированных холодом, что способствует усилению 

морозостойкости во время холодной акклиматизации. Многие гены CBF 

вызываются холодными температурами и регулируются по длине дня и 

качеству света, что влияет на количество накопленной толерантности к 

замораживанию. Здесь мы показываем, что отношение низкого красного к 

далекому краю в белом свете усиливает экспрессию CBF14 и увеличивает 

морозоустойчивость при 15 ° C в озимой пшенице и ячмене, но не в 

эйнкорн, которая имеет относительно низкий морозостойкость. Низкое 

красное до дальнего красное соотношение увеличивает экспрессию PHYA у 

всех трех видов, но индуцирует экспрессию PHYB только в einkorn. На 

основе наших результатов предложена модель, иллюстрирующая 

предполагаемый положительный эффект фитохрома А и отрицательное 

влияние фитохрома В на повышение морозостойкости зерновых в ответ на 

спектральные изменения падающего света. Чтобы дополнительно 

исследовать зависимость от света, индуцированную светом CBF14 в 

злаках, мы провели всестороннее исследование с использованием 

монохроматической обработки света при индуктивной и неиндуктивной 

температуре. Уровни транскрипции гена CBF14 в озимой пшенице были 

обработаны сырьем Cheyenne, зимой einkorn G3116 и зимним ячменем Nure. 

Мы продемонстрировали, что (1) CBF14 наиболее эффективно индуцируется 

синим светом и (2) свидетельствуют о том, что эта индукция не возникает 

из экспрессии гена CRY, контролируемого светом. (3) Мы демонстрируем, 

что температурные сдвиги индуцируют транскрипцию CBF14 независимо от 

условий освещения и что (4) влияние температурных и легких обработок 

является аддитивным. Исходя из этих данных, мы заключаем, что сигналы 

температуры и света передаются на уровень экспрессии CBF14 через 

отдельные маршруты сигнализации с перекрестной точкой в промоторе 

CBF14. G-box и GATA-ящик, присутствующий в промоутере озимой пшеницы 

Norstar, потенциально играют роль в процессе регулирования света. 

Исключение этих элементов из промотора световой сенситив исчезло, но 

холодная реакция оставалась доказательством теории отдельных 

маршрутов сигнализации. 

  



9 

 

5 Rövidítések jegyzéke 

AP2/ERF APETALA2/Ethylene Responsive Factor 

B Kék (Blue) 

CBF/DREB C-repeat/Dehydration Element Binding Factor 

CRT C-repeat 

FR Távoli-vörös (Far-red) 

FR-2 Frost Resistance 2 

FRET Fluoreszcens rezonáns energiaátadás (Fluorescence 

resonance energy transfer) 

LB Luria-Bertani táptalaj 

LED Világító dióda (Light Emitting Diodes) 

LRE Fény-válasz elem (Light Responsive Element) 

LT50 Medián letális hőmérséklet (Median Lethal Temperature) 

MS Murashige és Skoog által kidolgozott tápoldat 

PAR Fotoszintetikusan aktív radiáció (Photosynthetically 

Active Radiation) 

PCR Polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction) 

PIF Fitokróm Interakting Faktor (Phytochrome Interacting 

Factor) 

PPFD Fotoszintetikusan aktív foton-áramsűrűség 

(Photosynthetic Photon Flux Density) 

PSI; PSII I. illetve II. fotoszisztéma (Photosystem I, 

Photosystem II) 

qRT-PCR Kvantitatív reverz transzkripciós polimeráz láncreakció 

(quantitative Reverse Transcription PCR) 

R Vörös (Red) 

RFP Vörös fluoreszcens fehérje (Red Fluorescent Protein) 

SOC ’Super Optimal broth with Catabolite repression’ 

W Fehér (White) 

ZT Zeitgeber Time 
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6 Bevezetés és célkitűzés 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 

2015-ben őszi búzából 992139 hektárt, míg őszi árpából 220408 hektárt 

vetettek (Központi Statisztikai Hivatal, 2015). Ez a teljes 

mezőgazdaságra hasznosítható területek 18 %-át jelenti őszi búza, míg 

4 %-ot őszi árpa esetén. Ezzel szemben a tavaszi búza termőterülete 

mindösszesen 15616 hektár (0,3%), míg a tavaszi árpáé 76861 hektár 

(1,4%) volt. Az őszi búza és árpa tehát a kukorica után a második és 

harmadik legnagyobb területen vetett szántóföldi növényünk. 

Terméshozam szempontjából őszi vetésű gabonaféléink ráadásul 0,5-1 

t/ha-ral többet is teremnek tavaszi társaiknál. Termesztésük 

biztonságossága tehát jelentős haszonnal bír, fontos gazdasági érdek. 

Az őszi gabonafélék termésbiztonságát befolyásoló egyik meghatározó 

környezeti tényező a téli fagykár, ugyanis a telet néhány leveles 

növényként károsodás nélkül kell, hogy átvészeljék. Ehhez egy több 

hétig tartó alacsony hőmérsékleten végbemenő adaptációs folyamat 

segítségével maximálisra kell növelniük fagyállóságukat a tél beállta 

előtt. A fagyállóság kialakulásának molekuláris hátteréről az utóbbi 

években egyre több információ látott napvilágot. Ismertté váltak a 

CBF/DREB (C-repeat/Dehydration Responsive Element Binding Factor) 

transzkripciós faktorokat kódoló géncsalád tagjai, melyek az általuk 

szabályozott több száz hideg indukálta (COR- Cold Regulated) gén 

promóteréhez kötődve beindítják azok működését, melynek következtében 

kialakul a fagytűrés. A fagytűrés kialakulását legújabb kutatások 

szerint azonban nem csak az alacsony hőmérséklet, hanem a nappalhossz, 

a fényintenzitás és a fényminőség is befolyásolja, hiszen a 

természetben ősszel a csökkenő hőmérséklet együtt jár a megváltozott 

fényviszonyokkal. A rövidebb nappalhosszhoz képest a távoli-vörös 

fényben gazdag hosszabb alkonyati periódust (alacsony vörös/távoli-

vörös arány) fotoreceptorok segítségével érzékeli a növény, így 

felkészülhet az éjszakai hirtelen lehűlésre, illetve fokozatosan a 

tél közeledtére. A vörös és távoli-vörös hullámhossz elnyeléséért 

felelős fitokróm fotoreceptorok és a CBF- jelátviteli út közötti 

kapcsolat gabonafélékben nem tanulmányozott, pedig a jelátviteli lánc 

komponenseinek azonosítása és szerepük feltérképezése a komplex 

fagytűrési folyamat teljesebb körű megértését jelenthetné, ami pedig 

hosszabb távon nézve segíthetné a termésbiztonság növelését. 

Az MTA ATK MGI Növényi Molekuláris Biológia Osztályán a gabonafélék 

fagytűrésének molekuláris hátterének tisztázása több évtizedes múltra 
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tekint vissza, azonban a fény spektrális összetételének szerepét 

mindösszesen néhány éve kezdtük el tanulmányozni. Új kutatási terület 

lévén munkánk kezdetén célul tűztük ki, hogy őszi árpa és búza 

genotípusokat felhasználva megvizsgáljuk a fény spektrális 

összetételének fagytűrésre gyakorolt hatását, a folyamatban szerepet 

játszó CBF-ek és fotoreceptorok azonosítását, valamint a két 

jelátviteli út közötti lehetséges kapcsolódási pontokat. Céljainkat 

az alábbi pontokba rendezve fogalmaztuk meg: 

• a fényre indukálódó CBF gének kiválogatása diploid búza 

vizsgálatával 

• a fehér fényhez kiegészítésként adott távoli-vörös fény (illetve 

az így kialakuló alacsony vörös/távoli-vörös arány) fagytűrésre 

gyakorolt hatásának vizsgálata egy őszi árpa, egy diploid őszi 

búza és egy hexaploid őszi búza genotípus segítségével 

• az esetleges hatás hőmérsékletfüggésének vizsgálata több 

hőmérséklet bevonásával a kísérleti rendszerbe 

• a kiválasztott CBF gének valamint a CBF regulon néhány tagjának 

(WCS120, COR14b, DHN5) expressziós vizsgálata 

• a vörös és távoli-vörös fény érzékeléséért felelős fitokróm 

fotoreceptorok génexpressziós szintjének vizsgálata 

• a két jelátviteli rendszer további kapcsolódási pontjainak 

vizsgálata a fehér fény fotoreceptorokat aktiváló szegmenseinek 

használatával, hatásuk vizsgálata a kiválasztott CBF gének és a 

fotoreceptorokat kódoló gének expressziós szintjére nézve több 

hőmérséklet bevonásával 

• a fényindukálhatónak bizonyult CBF gének promóterében lévő 

fényreguláció szempontjából fontos elemek azonosítása és 

szerepük igazolása 
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7 Irodalmi áttekintés 

7.1 Télállóság, fagytűrés 

Helyváltoztató képességük hiánya miatt a növények szinte folyamatos 

abiotikus stresszhatásnak vannak kitéve. Az év minden szakában 

valamilyen stresszfaktor hatása alatt állnak, úgy, mint UV sugárzás, 

só, szárazság, hő, hideg vagy fagy. Nem csoda, hogy védekező 

mechanizmusuk ezen hatások ellen igen fejlett. Kontinentális éghajlat 

esetén a hideg és fagy kiemelkedően fontos környezeti tényezők. 

Hidegstresszről beszélünk ha a hőmérséklet 12 °C alá csökken, de 0 °C 

fölött marad, és fagystresszről, ha fagypont alá süllyed (Beck és 

mtsai., 2004; Lindlöf, 2010). A tél és a vele járó abiotikus 

stresszhatások együttesének vizsgálata (oxigénhiány, dehidratáltság, 

alacsony hőmérséklet, felfagyás, betegségek), illetve a komplex 

védekező rendszer feltárása évtizedek óta az agrárkutatások fontos 

területe. Azok a növények télállóak, melyek a tél viszontagságait 

károsodás nélkül átvészelik. A télállóság talán legfontosabb eleme a 

fagytűrés, vagyis a hideg okozta stressz elleni védekezés, mely 

képességet a növénynek egy 2-7 hétig tartó adaptációs periódus 

(hidegakklimáció) alatt a maximumra kell fejleszteni. 

A hőmérséklet 0 °C alá süllyedése jégkristályok képződését indítja el 

a sejtközötti térben, mivel az extracelluláris folyadék fagyáspontja 

az alacsonyabb oldott anyag koncentrációból adódóan magasabb, mint az 

intracelluláris folyadéké. A jégkristályok megjelenése vízpotenciál 

csökkenést vált ki a sejten kívül, ami pedig a sejten belüli víz 

kiáramlását eredményezi. -10 °C-nál a sejtben lévő víz 90 %-a 

kiáramlik a sejtközötti térbe komoly dehidratációt okozva ezzel 

(Thomashow, 1999). Ezenkívül a jégkristályok képződése mechanikai 

sérülésekkel is járhat, visszafordíthatatlan károkat okozva a 

membránban, ami akár az egyed halálához is vezethet (Olien és Smith, 

1977). 

A faggyal szembeni védekezés során igen fontos a növény számára a 

sejtmembrán stabilizálása, valamint a kiszáradás megelőzése. A 

hidegakklimáció során transzkriptomikai, metabolomikai és proteomikai 

változások egész sora következik be. Olyan aminosavak és cukrok-vagy 

bomlástermékeik (prolin, raffinóz, galaktinol, glükóz, fruktóz, 

putreszcin) és krioprotektív fehérjék halmozódnak fel (COR- Cold 

Regulated), amik védelmet nyújtanak a membrán sérülése ellen, bizonyos 

fehérjék denaturációja, a sejtek dehidratációja és az oxidatív stressz 

ellen (Smallwood és Bowles, 2002; Cook és mtsai., 2004). 
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A hidegakklimáció beindulásához az elsődleges jel a csökkenő 

hőmérséklet. A hőmérséklet csökkenésének érzékelése a sejtmembrán 

rigiditásának növekedésével kezdődik, mely folyamat során a lipid 

kettős réteg fizikai tulajdonságai megváltoznak (Levitt, 1980; 

Ruelland és Zachowski, 2010). Valószínűleg az itt található kalcium 

csatornák is érintettek az érzékelés folyamatában (Ding és Pickard, 

1993). Annyi bizonyos, hogy hőmérséklet csökkenés hatására a 

citoszolban lévő kalcium ionok mennyisége a kalcium csatornákon 

keresztül történő beáramlás következtében 1 másodpercen belül 

jelentősen emelkedik (Knight és mtsai., 1996). Ezután a hideg által 

kiváltott jel több jelátviteli útvonalon keresztül továbbítódik, 

köztük az egyik legfontosabb és legtöbbet tanulmányozott CBF 

jelátviteli útvonalat is indukálja (Ruelland és mtsai., 2009). 

A hőmérséklet csökkenésén kívül a fényviszonyok megváltozása is 

közrejátszik a hidegakklimáció beindulásában. A rövidülő nappalhossz, 

a fényintenzitás és a fény spektrális összetételének változása együtt 

jár az ősszel, jelezve a tél közeledtét a növény számára (Kurepin és 

mtsai., 2007; Badawi és mtsai., 2007; Franklin, 2009; Sandve és 

mtsai., 2011; Majláth és mtsai., 2012; Franklin és mtsai., 2014). A 

fagytűrés és a fény összefüggését vizsgálva számos tanulmány jelent 

meg a közelmúltban, elsősorban az Arabidopsis modellnövényen végzett 

kísérletek alapján (Kim és mtsai., 2002; Catala és mtsai., 2011; 

Maibam és mtsai., 2013). Ezek a tanulmányok rámutatnak arra, hogy a 

két környezeti faktor interakciójáért sok esetben a vörös/távoli-vörös 

érzékelésért felelős fitokrómok, és a fagytűrésben igen fontos CBF 

jelátviteli útvonal a felelős. Az Arabidopsis phyB fotoreceptor 

hőmérséklet szenzor funkcióját például két, nemrégiben a Science-ben 

megjelent publikáció is tárgyalja (Jung és mtsai., 2016; Legris és 

mtsai., 2016). A következő fejezetek a két környezeti hatás által 

kiváltott válaszreakciók molekuláris hátteréről összegyűlt 

információt összegzik. 

7.2 A CBF-ek és szerepük a növényi fagytűrésben 

A CBF-ek az APETALA2 (AP2)/ethylene-responsive factor (ERF) családba 

tartoznak. Ezek a transzkripciós faktorok tartalmazzák az AP2 DNS kötő 

domént, egy kb. 60 aminosavból álló szakaszt. A CBF-eket a család más 

tagjaitól két, az AP2 domén előtt és mögött elhelyezkedő konzervált 

motívum, a PKKP/RAGRxKFxETRHP (röviden PKKPAGR) és a DSAWR 

különbözteti meg (Jaglo és mtsai., 2001). A PKKPAGR motívum egyben 

fontos eleme a CBF-ek DNS kötő képességének (Canella és mtsai., 2010), 

ugyanis a CBF transzkripciós faktorok DNS kötő doménjük segítségével 
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alacsony hőmérséklet hatására a szabályozásuk alatt álló gének 

promóterében megtalálható C-repeat (CRT) motívumhoz (CCGAC) kötődve 

szabályozzák azok kifejeződését (Yamaguchi-Shinozaki és Shinozaki, 

1994; Baker és mtsai., 1994; Jaglo-Ottosen és mtsai., 1998). 

A CBF transzkripciós faktorok Arabidopsisban legalább 3 taggal 

(Gilmour és mtsai., 1998), alakorban legalább 11 taggal (Miller és 

mtsai., 2006), árpában legalább 20 taggal (Skinner és mtsai., 2005), 

míg hexaploid búzában legalább 37 taggal (Badawi és mtsai., 2007) 

képviseltetik magukat. Számos tagjukat kódoló gént térképeztek mind 

árpában, mind alakorban és búzában az 5-ös kromoszóma hosszú karjának 

FR-2 (Frost Resistant-2) lókuszára (Vágújfalvi és mtsai., 2005; Miller 

és mtsai., 2006; Francia és mtsai., 2007). Pearce és mtsai. (2013) 

bebizonyították, hogy az FR-2 régióban bekövetkezett CBF géneket is 

érintő deléció csökkent mértékű fagytűrést eredményez durum búzában. 

Knox és mtsai. (2010) szerint az árpa FR-H2 lókuszán található CBF2 

és CBF4 gének kópiaszáma nagyobb az őszi habitusú Nure esetén a tavaszi 

habitusú Tremoishoz képest, ami összefüggésben állhat a Nure nagyobb 

fagytűrő képességével. Sieber és mtsai. (2016) a durum búza fagytűrő 

képességét az 5A kromoszóma FR-2 lókuszán lévő CBF14 kópiaszámával 

hozták összefüggésbe mintegy megerősítve a Dhillon és Stockinger 

(2013) valamint Knox és mtsai. (2010) által diploid és hexaploid 

búzában leírt jelenséget, míg Fricano és mtsai. (2009) az árpa 

genotípusok hideg edződése közti különbséget a CBF14 allélok 

különbözőségével magyarázták. A CBF2, CBF9 és CBF14 gének magasabb 

szinten fejeződnek ki őszi, mint tavaszi búzában, a fagytűrő Triticum 

aestivum subsp. aestivum cultivar Cheyenne CBF14 gén expressziója 

pedig négyszerese a hidegérzékeny Triticum speltából származó CBF14 

génnek (Vágújfalvi és mtsai., 2005; Stockinger és mtsai., 2007; Galiba 

és mtsai., 2013). Soltész és mtsai. (2013) pedig bizonyították, hogy 

az árpában túltermeltetett TaCBF14 és TaCBF15 gének hatására ezek a 

transzgénikus vonalak fagytűrőbbek lettek, mint a vad típus hidegedzés 

után, illetve hidegedzés nélkül is. Elmondhatjuk tehát, hogy az FR-2 

lókusz és a rajta található CBF klaszter fagytűrésben betöltött 

szerepe vitathatatlan. 

7.3 A CBF gének 

7.3.1 A CBF-ek alacsony hőmérsékleti szabályozása 

A CBF géncsalád, természetesen funkciójából adódóan, elsősorban 

alacsony hőmérsékleti szabályozás alatt áll. Már 15 perc hidegben 

eltöltött idő után jelentős emelkedés mutatható ki a CBF gének 
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expressziós szintjében (Gilmour és mtsai., 1998). A gyors válaszból 

arra következtethetünk, hogy a választ elindító transzkripciós faktor 

legkésőbb a hideg érzékelésekor már rendelkezésre áll a sejtben. 

Arabidopsisban az ICE1 (INDUCER of CBF EXPRESSION) expressziója 

konstitutív, túltermeltetése esetén a CBF-ek expressziója hidegben 

megnő, a növények fagytűrő képessége emelkedik. Az ice1 mutáns 

Arabidopsis növényekben a CBF3 kifejeződése gátlódik, a többi CBF 

expressziója csökken, ennek következtében a növények fagytűrése is 

csökken. Az ICE1 MYC típusú bHLH transzkripciós faktor a CBF3 

promóterében lévő MYC kötőhelyhez kapcsolódva szabályozza annak 

kifejeződését hideg hatására (Chinnusamy és mtsai., 2003). Maga az 

ICE transzkripciós faktor a HOS1 (High expression of OSmotically 

responsive gene) negatív szabályozása alatt áll. A HOS1 egy RING 

finger típusú fehérje E3 ubikvitin-ligáz aktivitással. A HOS1 az ICE1-

hez kapcsolódva segíti a fehérje degradációját (Dong és mtsai., 2006). 

Vagyis a hideg hatására valószínűleg foszforiláció és szumoiláció 

(Miura és mtsai., 2007) által aktívvá vált ICE1 néhány percen belül 

beindítja a CBF3 transzkripcióját, amit kb. cca1 kétórás csúszással a 

COR gének kifejeződése is követ, a jelátviteli út így aktív, a 

fagytűrés növekedése a folyamat végére érzékelhetővé válik. Közben a 

már feladatukat betöltött ICE fehérjék a HOS1 segítségével 

degradálódnak, így a CBF-ek expressziója hamarosan lecseng. A 

folyamatban ezen két fehérjén kívül még más szabályozó elemek is 

szerepet játszanak. A CBF gének egymásra is hatnak. A cbf2 mutáns 

Arabidopsis növényekben megemelkedett CBF1 és CBF3 génexpresszió 

mérhető (Novillo és mtsai., 2004) jelezve ezzel a CBF2 negatív hatását 

ezen két génre, így is biztosítva a regulon megfelelő működését. 

A jelenség, miszerint hideghatásra gyorsan, 4-6 órás expressziós 

maximummal reagálnak a CBF gének, már gabonafélékben is bizonyított 

(Badawi és mtsai., 2007; Stockinger és mtsai., 2007; Campoli és 

mtsai., 2009). A TaICE41 és TaICE87 gének expressziója hidegre nem 

változik. A búza TaCBFIVd-B9 génjének promóterében különböző MYC 

elemekhez kapcsolódva szabályozzák annak kifejeződését, 

túltermeltetésük Arabidopsis vonalakban pedig hideg hatására 

megnövekedett fagytűrést, valamint CBF2 és CBF3 expressziót okoz 

(Badawi és mtsai., 2008). A jelátvitel további elemeinek vizsgálata 

is folyik gabonafélékben. 

7.3.2 A CBF-ek cirkadián ritmus általi szabályozása 

A CBF gének normál hőmérsékleti körülmények között a cirkadián óra és 

a diurnális ciklus szabályozása alatt állnak. Arabidopsisban, búzában 
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és árpában egyaránt a maximális expressziós szintet 8 óra megvilágítás 

után érik el (ZT 8, Zeitgeber time 8), míg a minimumot ZT20-nál 

(Franklin és Whitelam, 2007; Lee és Thomashow, 2012). A cirkadián óra 

ezenkívül szabályozza ezen gének hidegre adott válaszreakcióját is. 

Fowler és mtsai. (2005) kimutatták, hogy a fénybekapcsolás után 4 

órával (ZT4) hidegbe helyezett Arabidopsis növények CBF2-es génje 

magasabb expressziót mutat, mint a ZT16-kor hideggel kezelt növényeké, 

valamint, hogy a hidegkezelés megkezdése után mindkét esetben az 

expressziós maximum 4 óránál tetőzött. Vagyis, a válaszreakció 

rendkívül gyors hideghatás esetén, de amplitúdója a cirkadián 

ritmussal megfelelően változik. 

A CBF gének cirkadián szabályozása több komponensen keresztül valósul 

meg. Arabidopsisban indukciójukért két órafehérje is felelős, a CCA1 

(CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED-1) és az LHY (LATE ELONGATED HYPOCOTYL) 

(Dong és mtsai., 2011), amelyek a központi oszcillátor (’core feedback 

loop’) alapvető elemei. A CCA1 és LHY gének expressziója reggel éri 

el a maximumát, amikor is a TOC1 (TIMING OF CAB EXPRESSION-1) gén 

promóterében található Evening Elementhez (EE) kötődve gátolják annak 

kifejeződését (Alabadi és mtsai., 2001). A TOC1 expressziós maximumát 

este éri el, és közvetlenül gátolja a CCA1/LHY kifejeződését (Gendron 

és mtsai., 2012). A központi hurok összekapcsolódik a reggeli és az 

esti hurokkal, az óra másik két szabályozó körével. A reggeli hurokban 

a CCA1 és az LHY gátolja a PRR7 (PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 7), PRR9 

és PRR5/NI (PRR5/NIGHT INHIBITOR) expresszióját, míg az említett gének 

represszálják a CCA1/LHY párost a promótereiken keresztül (Farré és 

mtsai., 2005; Nakamichi és mtsai., 2010; Kamioka és mtsai., 2016). Az 

esti hurok a TOC1 és GIGANTEA (GI) elemeket tartalmazza, ahol a GI 

pozitívan szabályozza a TOC1-et, míg a TOC1 negatívan a GI-t (Locke 

és mtsai., 2005). 

Dong és mtsai. (2011) cca1 és lhy Arabidopsis dupla mutánsokat 

felhasználva bebizonyították, hogy ezen faktorok hiányának 

következtében a CBF1, CBF2 és CBF3 gének hidegindukciója jelentősen 

csökken, a CBF1 és CBF3 cirkadián ritmusa gyakorlatilag megszűnik, 

míg a CBF2 cirkadián ritmusa ugyan meg nem szűnik, de amplitúdója 

csökken. Valamint ennek következtében a hidegedzett és hidegedzetlen 

növények fagytűrése is csökken. Seo és mtsai. (2012) leírták, hogy 

’alternative splicing’ következtében két CCA1 izoforma jön létre, a 

CCA1α és a CCA1β, ami az α izoformától a 4. intron megtartásában 

különbözik. Mindkét izoforma tartalmazza a dimerizációs domént, de a 

β izoformából egy korai stop kodon miatt hiányzik a DNS kötésben kulcs 

szerepet játszó MYB domén. A CCA1β így funkcióképtelen heterodimereket 
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képes létrehozni a CCA1α-val és az LHY-nal. Így, a CCA1β-t túltermelő 

Arabidopsis vonalak úgy viselkednek, mint a cca1-lhy dupla mutánsok, 

cirkadián ritmusuk megrövidül, CBF génjeik expressziós mintázata 

megváltozik, a CBF2 gén expressziós maximumai csökkennek, cirkadián 

ritmusa rövidül, bizonyítva ezzel a CCA1β negatív hatását a CBF-ekre. 

Kimutatták azt is, hogy hideg hatására az α izoforma mennyisége 

kétszeresére nő, míg a β izoforma mennyisége 80%-kal csökken. Az α 

izoformát túltermelő vonal fagytűrése nő, míg a β izoformát túltermelő 

vonal fagytűrése csökken, CBF génjeik expressziója pedig fagytűrésük 

mértékével korrelál, tovább bizonyítva a CCA1α pozitív hatását a CBF 

génekre. Nakamichi és mtsai. (2009) bebizonyították továbbá, hogy a 

prr5/prr7/prr9 tripla mutáns Arabidopsis vonalban a CBF-ek 

expressziója magasabb, továbbá, hogy cirkadián ritmus általi 

szabályozásuk megszűnik, konstitutív expressziós mintázatot mutatnak, 

vagyis ezen gének negatívan hatnak a CBF-ek expressziójára. 

Gierczik és mtsai. (2017) Nure őszi árpában 22°C-on két napig 12 óra 

fény/sötét ciklusban, majd két napig folyamatos fényben vizsgálták a 

CBF gének cirkadián ritmusát. A HvCBF1, HvCBF3 és HvCBF4 alcsoport 

megvizsgált elemei közül az 5A kromoszómán elhelyezkedő 4-es alcsoport 

tagjai cirkadián ritmust mutattak. Az ebbe a csoportba tartozó 

HvCBF2A, HvCBF4B, HvCBF9 és HvCBF14 gének expressziója ezen a 

hőmérsékleten a fénybekapcsolás után 8-12 órával tetőzött, és ezt a 

periodicitást folyamatos fehér fényben is megtartotta. Alacsony 

vörös/távoli-vörös arányú fényben a génkifejeződés a fénybekapcsolás 

után 4 órával hamarabb érte el maximumát, amplitúdója nagyobb volt, 

de folyamatos fényben az expressziós mintázat ellaposodott. 

7.3.3 A CBF-ek nappalhossz általi szabályozása 

A nappalhossz éves periodikus változása az egész növény- és állatvilág 

számára, de még a gombák birodalmában is egyértelműen jelzi a tél, 

vagy éppen a tavasz közeledtét. Míg minden egyéb környezeti tényező 

kiszámíthatatlan, addig a nappalhossz változásának üteme mindig 

ugyanaz, mióta világ a világ. Nem csoda hát, hogy ez a folyton változó, 

ámde mégis tökéletesen kiszámítható folyamat fontos szerepet játszik 

a CBF gének és a fagytűrés szabályozásában is. Az alacsony hőmérséklet 

és a rövid nappal a mérsékelt égövön ugyanis elválaszthatatlanul 

együtt jár, fiziológiai, metabolomikai és transzkripciós szinten is 

szabályozva a növényeket. 

Arabidopsis növényeket rövidnappalon (8/16 óra fény/sötét) nevelve 

kimutatható, hogy fagytűrésük, valamint CBF génjeik és azok néhány 

target génjének expressziója szignifikánsan magasabb, mint 
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hosszúnappalon nevelt társaiké (Lee és Thomashow, 2012). A rövidnappal 

ezenkívül kihat a CBF2 gén cirkadián ritmusának amplitúdójára is, ZT8-

nál 3-5-ször akkora expressziós értéket váltva ki, mint hosszúnappal 

esetén. A CBF2 fotoperiódusra adott válasza a promóterében lévő G-

box-tól, illetve az ahhoz kapcsolódó phyB-PIF4-PIF7 (PHYTOCHROME 

INTERACTING FACTOR) komplex gátlásától függ. A hosszúnappalon 

felhalmozódó PIF4-PIF7 a phyB-vel együtt a G-boxon keresztül gátló 

hatást vált ki, mely rövidnappalon eliminálódik (Lee és Thomashow, 

2012). A fotoperiódusra különbözőképpen reagáló árpa és búza fajták 

vizsgálatával Mahfoozi és mtsai. (2000) bizonyították, hogy a 

rövidnappalra érzékeny változatok rövid nappalon tartva később 

kerültek vegetatívból generatív állapotba, viszont fagytűrésük 

mértéke nagyobb volt, mint a rövidnappalra kevésbé, vagy nem érzékeny 

fajtáknak. 

16 órás hosszúnappalon, 20°C-on nevelt Norstar őszi búzában Badawi és 

mtsai. (2007) diurnális ritmust detektáltak a IV-es alcsoport 

tagjainál, valamint a III-as alcsoport TaCBFIIId-15.2 és TaCBFIIId-

A19-es tagjainál, mégpedig 8-14 órával a fénybekapcsolás utáni 

maximummal. 

7.4 A fényminőség szerepe a fagytűrésben 

7.4.1 A növényi fotoreceptorok 

7.4.1.1 A fitokrómok 

A fény érzékelése a növényekben fotoreceptorokon keresztül történik, 

ahol a különböző hullámhosszok elnyelése különböző fotoreceptor 

családok feladata. A vörös és távoli-vörös fény elnyeléséért a 

fitokrómok, a kék és UV-A hullámhosszokért a kriptokrómok és a 

fototropinok, míg az UV-B érzékeléséért az Arabidopsisban is csak 

néhány éve leírt UVR8 fehérje a felelős (Ahmad és Cashmore, 1993; Chen 

és mtsai., 2004; Kim és mtsai., 2007; Rizzini és mtsai., 2011). 

A fitokrómok a fotomorfogenezisben fontos szerepet betöltő receptorok. 

Szerepük a csírázástól kezdve a fejlődésen át a virágzásig terjed és 

olyan ismert jelenségek szabályozói, mint az árnyékelkerülés és a 

cirkadián óra beállítása (Franklin és Quail, 2010). Arabidopsisban a 

fitokrómok öt taggal képviseltetik magukat, melyeket az angol ábécé 

első öt betűjével jelöltek meg (PHYA-E) (Sharrock és Quail, 1989; 

Clack és mtsai., 1994). Két típusuk ismeretes, a fényre bomló I-es és 

a fényben stabil II-es típus. A fitokróm A nevű receptor az I-es 

típushoz tartozik, és általában a fejlődés nagyon korai, csírázási 
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szakaszában van szerepe. A többi négy receptor, a II-es típusba 

tartozik, és szerepük inkább a fejlődés csírázás utáni szakaszaiban 

jelentős. Az egyszikűek közül a rizs, alakor, búza és árpa három (A-

C) fitokrómmal rendelkezik (Kay és mtsai., 1989; Dehesh és mtsai., 

1991; Mathews és Sharrock, 1997; Basu és mtsai., 2000; Szucs és mtsai., 

2006). Az egy- és kétszikű növényekben megtalálható fitokrómok 

nevezéktana a szekvencia homológiára épül, nem feltétlenül jelenti az 

azonos nevű tagok azonos funkcióját. 

A fitokróm receptor két egymáshoz kovalensen kötődő részből épül fel, 

az apoproteinből és a fitokromobilinből, ami egy nyílt láncú 

tetrapirrol. Keletkezésükkor a fitokrómok inaktív állapotban vannak 

(Pr forma), és vörös fény elnyelésére képesek. 660 nm-es vörös fény 

hatására a kromoprotein fotokonverzión megy keresztül a kromofór 

cisz/transz izomerizációs átalakulása révén, vagyis aktiválódik. Az 

aktív forma (Pfr) képes visszaalakulni inaktívvá 730 nm-es távoli-

vörös fény hatására, vagy lassabban egy sötét-reverzióként ismert 

folyamat során. A Pr forma kis mértékben abszorbálja a távoli-vörös 

fényt, míg a Pfr forma a vörös fényt, illetve mindkét forma abszorbál 

a kék régióban is. Vagyis bármilyen megvilágítást alkalmazunk is, a 

fitokrómoknak sosincs 100%-a aktív, vagy inaktív formában, valamennyi 

mindig át/visszaalakul. Ez az arány vörös fény használata esetén 85% 

az aktív forma javára, míg távoli-vörös megvilágítás esetén 97% van 

inaktív állapotban, mely arányok beállta a foto-ekvilibrium. 

7.4.1.2 A kriptokrómok 

A kriptokrómok, mint kék fény receptorok szintén fontos szerepet 

játszanak a fotomorfogenezisben, elsősorban a hipokotil megnyúlás 

gátlásában, a virágzásban és a fototropizmusban (Ahmad és Cashmore, 

1993; Guo és mtsai., 1998; Ahmad és mtsai., 1998b). 

A kriptokrómok olyan flavoproteinek, amik hasonlóak a fotoliázokhoz, 

de nem rendelkeznek DNS javító aktivitással (Todo, 1999). 

Arabidopsisban két, CRY1 és CRY2 néven ismert kriptokrómot 

azonosítottak (Ahmad és Cashmore, 1993; Guo és mtsai., 1998). Két 

jellegzetes domént tartalmaznak, az N-terminális PHR-t (Photolyase-

related) és egy C-terminális-extenziót. A PHR a kromofórkötő domén, a 

C-terminális-extenzió pedig a fehérje-fehérje kölcsönhatásokért és a 

sejtmagból a citoszolba történő szállításért felelős. A két 

Arabidopsis kriptokróm egymástól a C-terminális-extenzióban 

különbözik (Lin és Shalitin, 2003). Búzában és árpában három tagból 

áll a kriptokróm géncsalád, melyek a CRY1a, CRY1b és CRY2 fehérjéket 

kódolják (Szucs és mtsai., 2006; Xu és mtsai., 2009). 
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7.4.1.3 A fitokrómok és kriptokrómok kölcsönhatása 

A kriptokrómok és fitokrómok egymással direkt kölcsönhatásban 

szabályoznak fotomorfogenetikus válaszokat, többek között a hipokotil 

megnyúlás gátlást, virágzás időzítését, gén expressziós szabályozást. 

Más és mtsai. (2000) már több, mint másfél évtizede cry2-RFP és phyB-

GFP fúziós fehérjék és FRET (fluorescence resonance energy transfer) 

használatával bizonyították, hogy vörös fény hatására a két receptor 

fehérje kölcsönhatásba lép egymással in vivo. Ahmad és mtsai. (1998a) 

élesztő kéthibrid rendszert használva in vitro vizsgálták a phyA és 

cry1 fehérjék kölcsönhatását a cry1 C-terminális doménjének 

közreműködésével. Sőt mi több, azt is megállapították, hogy in vivo a 

cry1 fehérje foszforilációja vörös fényben megy végbe feltételezve 

ezzel a fitokrómok szerepét a foszforiláció során, viszont ez a teória 

a mai napig nem nyert bizonyítást. cry2 esetén pedig a fitokróm általi 

foszforiláció egyáltalán nem tapasztalható. Az viszont bizonyos, hogy 

a fitokrómok foszforilációban betöltött szerepét más fehérjék esetén 

már bizonyították. A FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL1 (FHY1) fehérje 

foszforilációja rövid vörös megvilágítás következtében bekövetkezik, 

ami távoli-vörös fényben meg is szűnik. Shen és mtsai. (2009) 

koimmunoprecipitációval bizonyították, hogy az így bekövetkezett 

foszforilációért a phyA Pfr formája a felelős. 

Hughes és mtsai. (2012) arra az érdekes megállapításra jutottak, hogy 

a phyB Pr formája direkt kölcsönhatásba lép a CRY1 fény által nem 

stimulált formájával, míg ez a kölcsönhatás nem jön létre, ha a két 

komponens bármelyike aktív formában van. Chattopadhyay és mtsai. 

(1998) mutáns Arabidopsis növények használatával bizonyították, hogy 

a cry1 fotoreceptor a phyB mellett szükséges a növény vörös fényre 

adott maximális válaszreakciójához. Ezenkívül az Arabidopsis CRY1 és 

CRY2 a PIF4-gyel és PIF5-tel alacsony intenzitású kék fény hatására 

is képes direkt kölcsönhatást létesíteni (Pedmale és mtsai., 2016). A 

modell szerint alacsony intenzitású kék fény esetén, ami az árnyékra 

jellemző, a CRY1 és CRY2 a PIF4-gyel és PIF5-tel kapcsolódva a 

promóterükön keresztül gátolják a hipokotil megnyúlás gátlásért 

felelős géneket ezáltal serkentve a hipokotil megnyúlását (Pedmale és 

mtsai., 2016). A két fotoreceptor család közötti interakciók 

feltételezhetően finomhangolják a spektrum különböző komponensei 

által szabályozott folyamatokat. Bár gabonafélékben sajnos a kutatás 

nem jár ilyen előrehaladott állapotban, az Arabidopsisban már leírt 

összefüggéseket vizsgálataink során igyekeztük figyelembe venni és 

alkalmazni egyszikű rendszerre. 



21 

 

7.4.2 A fotoreceptorok és a CBF-ek kapcsolata 

A fitokrómok és a CBF jelátviteli útvonal interakcióját először 

Arabidopsisban tanulmányozták. Kim és mtsai. (2002) 4 C-repeat 

motívumot, amihez a CBF-ek célgénjeik promóterében kötődnek, 

kapcsoltak egy GUS riporter gént tartalmazó konstrukció promóteréhez 

és azt tapasztalták, hogy a fényben hidegkezelt Arabidopsis növények 

GUS kifejeződése jóval magasabb a sötétben hidegkezelt növényekéhez 

képest. Azt is megállapították DCMU (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-

dimethyl urea), az elektron transzport láncra ható inhibítor 

használatával, hogy a fény által kiváltott GUS expresszió független a 

fotoszintézistől. 10 percig vörös fényben hidegkezelt, majd 24 órán 

át sötétben és hidegben tartott növények GUS génexpressziója 

ugyanolyan magas volt, mint a fehér fényben hidegkezelt növényeké, 

míg a 10 percig hidegben távoli-vörös fényt vagy 10 perc vöröset és 

10 perc távoli-vöröset kapott és 24 órán át hidegben sötétben tartott 

növényeké majdnem olyan alacsony volt, mint a 24 órán át teljes 

sötétben és hidegben tartott növényeké. Ugyanezt a konstrukciót phyA, 

phyB és dupla mutánsokba juttatva kiderült, hogy a phyB jelenléte a 

GUS expresszióhoz elengedhetetlen, vagyis a C-repeat motívumhoz kötődő 

hidegindukált expresszió a fitokróm rendszer által szabályozott (Kim 

és mtsai., 2002). A phyB és a CBF-ek kapcsolatát Lee és Thomashow, 

(2012) is vizsgálta Arabidopsisban. pif4pif7 dupla mutáns Arabidopsis 

növényeket vizsgálva megállapították, hogy a PIF4 és PIF7 

hosszúnappalon együtt represszálja a CBF-ek génexpressziós szintjét. 

phyB mutánsok segítségével pedig azt bizonyították, hogy a mutánsok 

CBF expressziós szintje és fagytűrése is magasabb, mint a vad típusú 

növényeké, a különbség pedig főleg hosszúnappalon jelentős. Kidokoro 

és mtsai. (2009) is beszámoltak a PIF7 DREB1C (CBF2) expresszióra 

gyakorolt negatív hatásáról. Eredményeik szerint a PIF7 repressziója 

a TOC1 és a phyB közreműködésével valósul meg direkt interakció által. 

Jiang és mtsai. (2017) a PIF3 CBF-ekre gyakorolt hatását vizsgálták 

Arabidopsisban. A Columbia vad típushoz képest magasabb CBF1-3 

expressziós szintet detektáltak pif3-1 mutáns növényekben, míg a PIF3-

at overexpresszáló transzformáns vonalakban alacsonyabb CBF 

expresszió volt mérhető. 

Napfelkeltekor és alkonyatkor a besugárzott fény vörös/távoli-vörös 

aránya 0,7-0,8 a napközben szokásos 1,15 helyett. Magasabb szélességi 

körökön az alkonyati fény időtartama szezonális információt hordoz 

(Linkosalo és Lechowicz, 2006). Arabidopsisban Franklin és Whitelam, 

(2007) bizonyította, hogy az alacsony vörös/távoli-vörös arányú 
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fényben 12 órás nappalhosszon nevelt növények CBF expressziója és 

fagytűrése 16 °C-on nő, ami az ősszel bekövetkező hirtelen lehűlés 

elleni védelemre készítheti fel a növényeket (Franklin, 2009). A phyB 

és phyD mutáns növények ugyanilyen körülmények között megnövekedett 

COR15a expressziós szintet mutatnak, vagyis ez a két fitokróm 

negatívan hat az expressziójára. 

Az alacsony vörös/távoli-vörös arányú fényben nevelt vad típusú és 

phyB mutáns paradicsom palánták fagytűrése és CBF génjeinek 

expressziója nő a fehér fénnyel kezelt palántákhoz képest, de a phyA 

mutációval rendelkező növényeké nem változik (Wang és mtsai., 2016), 

vagyis a phyA és phyB antagonisztikus módon szabályozza a CBF 

expressziót és a fagytűrést. 

Árpában Crosatti és mtsai. (1999) a CBF regulon egyik jelentős 

tagjának, a COR14b-nek fényre adott válaszreakcióját vizsgálták. 5 

percig fehér, kék, illetve vörös fénnyel megvilágított, majd 7 napig 

edzési hőmérsékleten sötétben tartott magoncokból szignifikánsan 

magasabb COR14b fehérje szintet detektáltak, mint a távoli-vörössel, 

vörös után távoli-vörössel, vagy zöld fénnyel megvilágított növények 

esetén. A fehérje akkumuláció pedig már 5 másodperc vörös fény 

impulzussal is kiváltható volt. Szintén árpában a CBF9, CBF14 és 

COR14b gének expressziója fényben nőtt növények és sötétben nevelt 

differenciálatlan kallusz esetén is kiváltható hidegindukcióval, az 

így kapott válaszreakció független a fotoszintézistől (Vashegyi és 

mtsai., 2013). 

 

7.4.3 A fényszabályozott transzkripcióban szerepet játszó promóter-

elemek 

A fényre érzékeny gének promóterében található LRE-k (Light Responsive 

Elements) nélkülözhetetlenek a fény által szabályozott transzkripciós 

aktivitáshoz. Bizonyított, hogy a motívumok konszenzus szekvenciáján 

kívül a motívumok kombinációja, de még a motívumokat körülvevő 

szekvencia ’flanking nucleotides’ is befolyásolják azok funkcióját, 

fényre adott specifikus válaszreakcióját (Jiao és mtsai., 2007). A G-

box (CACGTG) egyaránt jelen van például a phyA által indukált és 

represszált Arabidopsis gének promóterében, azonban a kétféle funkciót 

betöltő box flanking szekvenciájában különbözik (Hudson és Quail, 

2003) 

A G-box és a GATA (AAGATAA) motívum külön-külön NOS101 promóterhez és 

GUS riporter génhez kapcsolva nagyon jól indukálja a kék és fehér fény 

választ vad típusú Arabidopsis növényekben, míg kombinációjuk szintén 
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indukálja a fehér és kék fény választ, viszont ezzel együtt, kisebb 

mértékben ugyan, de a vörös és távoli-vörös fényreakciót is 

szabályozza (Chattopadhyay és mtsai., 1998b). A tanulmány szerint a 

GT1 (GTGTGGTT) és GATA motívum párosítása ugyanilyen eredménnyel jár. 

Az idők folyamán sok LRE-t azonosítottak szekvencia 

összehasonlítással, mutagenezissel, delécióval, riporter génekhez 

kapcsolva vagy a mutáns promótert, vagy a feltételezett LRE-minimum 

promóter kombinációt, mégis olyan elemet, ami az összes fényregulált 

promóterben megtalálható lett volna, nem ismer az irodalom. 

Elmondhatjuk viszont, hogy sok olyan LRE ismert, ami fajtól, szövet 

típustól függetlenül számos promóterben megtalálható, még ha ezen 

elemek szerepe az egyes fajokban el is tér (Terzaghi és Cashmore, 

1995). A legfontosabb elemek közé tartozik a már fentebb említett G-

box, GATA motívum, GT1 motívum, de ilyen az E-box (CANNGT), I-box 

(GATAAG), vagy a cirkadián ritmus során fontos szerepet betöltő 

Evening Element (AAAATATCT). Ezen elemek konszenzus szekvenciája a 

különböző fajokban némileg eltérhet. 

A különböző LRE-ekhez különböző fényregulációban fontos 

transzkripciós faktorok tudnak kötődni. Sok ilyen transzkripciós 

faktor kötődik G- vagy Z-boxhoz vagy mindkettőhöz (Chattopadhyay és 

mtsai., 1998a; Catala és mtsai., 2011; Gangappa és mtsai., 2013). A 

G-box a fényregulációban egyik legfontosabb transzkripciós kötőhely. 

Jelentős szerepet játszik a fitokrómok által közvetített 

fényválaszban. A phyB Pfr formája a promóter G-box eleméhez kötődött 

PIF3-hoz (Phytochrome Interacting Factor 3) kötődik (Martinez-Garcia 

és mtsai., 2000). A PIF3 a CBF-ek promóterében megtalálható G- illetve 

E-box-okhoz közvetlenül kötődve represszálja kifejeződésüket (Jiang 

és mtsai., 2017). A PIF5 is közvetlenül kapcsolódik a dihidroflavanol-

reduktáz (DFR) gén promóterében lévő G-boxhoz, és ezzel represszálja 

a vörös fény által kiváltott antocianin akkumulációt (Liu és mtsai., 

2015). 

Nem csoda, hogy a G-box fontos szerepet játszik a CBF-ek 

fényszabályozásában is. Arabidopsisban a CBF2 (DREB1C) promóterében 

lévő G-boxhoz kötődve a PIF7 represszálja annak kifejeződését a TOC1 

és a phyB közreműködésével (Kidokoro és mtsai., 2009). A phyB 

ezenkívül együttműködve a PIF4-gyel és PIF7-tel a G-boxon keresztül 

represszálja az Arabidopsis CBF-eket hosszúnappalon (Lee és Thomashow, 

2012). Mindezek alapján feltételezhető, hogy a fotoreceptorok 

gabonafélékben is hasonló molekuláris mechanizmus segítségével 

szabályozzák a CBF gének transzkripcióját. 
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8 Anyagok és módszerek 

8.1 A monokromatikus fénykezelés során felhasznált növényi 

anyag és a kísérlet menete 

A kísérletekhez őszi búza (Triticum aestivum subsp. aestivum cultivar 

Cheyenne), őszi árpa (Hordeum vulgare subsp. vulgare ‘Nure’) és őszi 

alakor (Triticum monococcum ‘G3116’) fajtákat neveltünk 3 leveles 

korig. A magokat előáztatott 44 mm-es tőzegpogácsába (Jiffy-7 peat 

rooting media, Jiffy International, Kristiansand, Norvégia) 

helyeztük, két napig szobahőn duzzasztottuk, majd két napig 

hűtőszekrényben tároltuk. A növények ezután Conviron PGR-15 

(Controlled Environments Ltd., Winnipeg, Manitoba, Kanada) típusú 

növénynevelő szekrényekbe kerültek, ahol 20 °C-on 12 órás megvilágítás 

mellett 70%-os páratartalomban két hétig, 3 leveles korig neveltük 

őket. A 250 µmol m-² s-¹ fotoszintetikusan aktív sugárzást (PAR) 

’Sylvania 215 W F96T12 cool white’ típusú fénycsövek biztosították, 

színhőmérsékletük 4200 K. A két hét nevelés letelte után a növények 

két napig teljes sötétben adaptálódtak továbbra is változatlanul 

20◦°C-on, majd a harmadik nap reggelén a fénybekapcsolás szokásos 

időpontja előtt a növényeket 8 egyenlő részre osztottuk és teljes 

sötétben külön-külön kamrába helyeztük őket, melyekben a beállítás 

tökéletesen megegyezett a kiindulási kamráéval. A fénybekapcsolás 

időpontjában fehér fény helyett vörös (660 nm), távoli-vörös (735 nm) 

és kék (450 nm) fénnyel világítottuk meg a növényeket 20 °C-on, a 

kamrák felében pedig a fénybekapcsolással egy időben 15 °C-ra 

csökkentettük a hőmérsékletet. Kontrollként mindkét hőmérsékleten 

továbbra is sötétben tartottuk a növényeket. A kezelések besugárzott 

teljesítménye egységesen 500 µW/cm² volt, melyet LED panelek 

szolgáltattak. Génexpressziós vizsgálatokhoz levélmintákat vettünk a 

kezelés előtt sötétben 20 °C-on, valamint a kezelés közben 4 és 8 óra 

eltelte után minden hőmérsékleten és minden típusú fényben, illetve 

sötétben. A mintákat kezelésenként 3 növényről, mindig a második 

teljesen kifejlett levél közepéről szedtük, Eppendorf csövekbe vágtuk 

és azonnal folyékony nitrogénbe dobtuk. Ezután a levélmintákat 

feldolgozásig -80 °C-on tároltuk. 
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8.2 A módosított fényösszetételű kezelés során felhasznált 

növényi anyag és a kísérletek menete 

A kísérletekhez szintén a Nure, Cheyenne és G3116 őszi árpa és búza 

genotípusokat használtuk. A szemeket Petri-csészébe helyezett nedves 

szűrőpapíron, szobahőmérsékleten duzzasztottuk két napig, majd 

hűtőszekrényben tartottuk két napig, ezután a megpattant csírákat 

21x21 cm-es 2 rész kerti talajt, 1 rész humuszt és 1 rész homokot 

tartalmazó földdel töltött műanyag cserepekbe ültettük és Conviron 

PGV-36 típusú kamrában 15 °C-on, 70%-os páratartalomban 12 órás 

megvilágítással (PPFD=250 µmol m-² s-¹) két hétig neveltük. A két hét 

letelte utáni első napon a növényeket két részre osztottuk. Az egyik 

csoport továbbra is 15 °C-on, fehér fényen nőtt tovább, míg a másik 

csoport 8 óra fehér megvilágítás után a maradék négy órában kiegészítő 

távoli-vörös fényt kapott, méghozzá úgy, hogy a kiegészítés első két 

órájában a fotoszintetikusan aktív foton-áramsűrűséget (PPFD) 250 µmol 

m-² s-¹-ról 100 µmol m-² s-¹-ra, majd az utolsó két órában 60 µmol m-

² s-¹-ra csökkentettük. Mindeközben a hozzáadott távoli-vörös 

mennyisége nem változott, ennek következtében a vörös/távoli-vörös 

arány egyre csökkent. A fehér fényben maradt növényeknek ugyanúgy a 

csökkentett besugárzást adtuk. A távoli-vörös kiegészítést 735 nm-es 

3W teljesítményű LED-ek (Shenzhen Justar Electronic Technology), a 

fehér fényt pedig ’Sylvania 215 W F96T12 cool white’ típusú fénycsövek 

biztosították. 

A kezelés 20 napja alatt levélmintákat vettünk génexpressziós 

vizsgálatokhoz 2 órával a kiegészítő fény bekapcsolása után (1., 10., 

20. nap), levélfagyasztáshoz (10. és 20. nap) és több időpontban 

fotoszintetikus paramétereket mértünk (6., 13., 16., és 20. nap). 

A kísérletet módosított beállításokkal is megismételtük. Azonos módon 

csíráztattuk és neveltük a növényeket, de a két hét letelte utáni 

kiegészítő fénykezelést a teljes 12 órás fényciklusban kapták a 

növények, a PAR mértéke (PPFD) pedig végig 250 µmol m-² s-¹ volt 

kezelt és kontroll növény esetében egyaránt. A kiegészítés mértékét 

0,4 vörös/távoli-vörös arányban határoztuk meg (1. ábra). A kéthetes 

kezelés során génexpressziós vizsgálathoz és levélfagyasztáshoz 

vágtunk levélmintákat, valamint nettó fotoszintézist és 

intracelluláris szén-dioxid szintet is detektáltunk. A génexpressziós 

vizsgálathoz levélmintákat a fénybekapcsolás után hat órával vettünk 

a kezelés 1. 10. és 15. napján, levélfagyasztáshoz pedig a 10. és 14. 

napon. A fotoszintetikus paramétereket a 6. 9. és 13. napon 

vizsgáltuk. 
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8.3 Alacsony vörös/távoli-vörös arányú fénykezelés alkalmazása 

hidegakklimáció során 

A 3 őszi genotípus szemeit nedves szűrőpapíron a fentiek szerint 

csíráztattuk, a kicsírázott szemeket 2 rész kerti talajt, 1 rész 

humuszt és 1 rész homokot tartalmazó földdel töltött faládákba 

ültettük, majd Conviron PGV-36 típusú növénynevelő kamrákban két hétig 

neveltük 20/17 °C nappali/éjszakai hőmérsékleten 70%-os 

páratartalomban 12 órás megvilágítás mellett. A PAR mértéke a nevelés 

és a kezelés alatt is egységesen 250 µmol m-² s-¹ volt. A nevelés 

utolsó éjszakáján a hőmérsékletet fokozatosan 5 °C-ra csökkentettük 

1°C/ óra sebességgel, majd fénybekapcsoláskor a növények fele távoli-

vörös kiegészítést kapott a megvilágítás teljes ideje alatt, melynek 

a vöröshöz viszonyított aránya 0,4 volt. A kezelés két hete alatt 

levélmintákat vettünk a fénybekapcsolás után 6 órával az 1. 7. és 14. 

napon génexpressziós vizsgálathoz és a 7. és 14. napon levél 

fagyasztáshoz. 

8.4 Génexpressziós vizsgálat 

A génexpressziós vizsgálatokra szánt mintákhoz steril 1,5 ml-es 

biztonsági kupakos Eppendorf csövekbe 5-5 db 2,85-3,45 mm átmérőjű 

üveggyöngyöt helyeztünk el. Kezelésenként és genotípusonként 3-3 

levélből vágtunk mintát egy-egy csőbe 3 ismétlésben (összesen 9 

növényről 3 csőbe), mindig a második teljesen kifejlett levél középső 

szegmensét használva. A mintavétel mindig a kamrában a kezelési 

körülmények között zajlott, a növényeket nem érte közben más fény- 

1. ábra A módosított fényösszetételű kísérletekben használt kétféle spektrum. A) A 

Sylvania fénycsövek által kibocsátott fehér fény spektrális összetétele. B) A fénycsövek 

és a hozzáadott 735 nm-es hullámhosszú fényt sugárzó LED fényforrások által kibocsátott 

fény spektrális összetétele. 
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vagy hőmérsékleti hatás. A csöveket megtöltésük után (kb 50-100 mg 

növény/cső) azonnal folyékony nitrogénbe dobtuk, majd felhasználásig 

-80 °C-on tároltuk. A minták fagyasztva porítását TissueLyser II 

(Qiagen) típusú homogenizátorral végeztük. Még fagyott állapotban 

500 μl TRI Reagent®-t mértünk a homogenizált mintákra, majd a Direct-

zol™ RNA MiniPrep (Zymo Research Corporation, Irvine, CA, USA) kitet 

protokoll szerint használva feltártuk a totál RNS-t. Ezután az RNS 

mennyiségét Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, 

USA) segítségével meghatároztuk, minőségét gélelektroforézissel 

ellenőriztük. 1000 ng totál RNS-ből cDNS-t írtunk M-MLV Reverz 

Transzkriptáz enzim (Promega Corporation, Madison, WI, USA) és 

Oligo(dT)18 (Thermo Fisher Scientific) segítségével a gyártó 

protokollja szerint. A kiválasztott gének kifejeződését kvantitatív 

real-time PCR módszerrel vizsgáltuk, melyben segítségünkre volt a Bio-

Rad által gyártott ’CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System’ 

típusú gép. A PCR reakcióhoz a protokoll szerint eljárva KAPA SYBR® 

FAST Universal 2X qPCR Master Mixet (Kapabiosystems, Wilmington, DE, 

USA) illetve irodalomban leírt, valamint saját tervezésű primereket 

használtunk (lásd 1. melléklet). Templátként egy reakcióhoz 1 μl cDNS-

t mértünk be mindig legalább három, de esetenként négy technikai 

ismétlést alkalmazva. A PCR reakciót szintén az enzimhez mellékelt, 

gyártó által ajánlott protokollhoz igazítottuk, a primerek kötődési 

hőmérséklete 60 °C volt, egységesen 40 ciklust alkalmaztunk. Az 

olvadási görbe vizsgálatához a gép 0,5 °C-onként lépkedve felfelé 65-

95 °C-ig detektált. A PCR reakció lefutása után a CFX Manager 3.1-es 

(Bio-Rad, Hercules, CA, USA) verziójú szoftverével az olvadási 

görbéket, a Ct értékeket és a technikai ismétlések közötti szórásokat 

ellenőriztük. A Ct értékeket ΔΔCt számoláshoz Microsoft Office Excelbe 

exportáltuk, ahol Livak és Schmittgen (2001) módszere szerint 

határoztuk meg a relatív expresszió mértékét. Háztartási génként a 

búza és alakor minták esetében a Ta30797 háztartási gént, míg árpa 

minták esetén Cyclophilint használtunk (lásd 1. melléklet). 

8.5 Levélfagyasztás 

A levélszegmensek fagyasztását a Webb és mtsai. (1994) által leírt 

protokollt követve végeztük el. A mintavétel mindig a kamrában zajlott 

a kezelési körülmények között. A levélszegmenseket 12 ml-es Falcon 

csövekbe vágtuk, méghozzá úgy, hogy egy csőbe 8, kb 5 mm-es darabka 

került 4 különböző levélről vágva. Minden kezelést 3 ismétlésben 

mértünk, vagyis egy kezelés 3 mérésének eredménye 12 különböző levél 

állapotát tükrözi 12 különböző növényről. A mintavétel után a 
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fagyasztani kívánt csövek GP200-R4 típusú folyadékos 

fagyasztórendszerbe kerültek (Grant Instruments, Shepreth, Anglia), 

ahol 3 órát +2°C-on akklimatizálódtak, majd tovább hűltek 0 °C-ra és 

1 órán keresztül ott is maradtak. Eközben apró jéggolyókat helyeztünk 

a csövekbe a jégkristályképződés elősegítése miatt, majd a mintákat 

tovább hűtöttük -2 °C-ra. Ezt a hőmérsékletet 18 órán keresztül 

tartottuk, majd a vizsgálni kívánt fagyasztási hőmérsékletek 

következtek, méghozzá úgy, hogy először a csöveket a legmagasabb 

hőmérsékletre hűtöttük és azon is tartottuk 1 órán keresztül, aminek 

leteltével az erre a hőmérsékletre szánt csöveket kivettük, a többi 

csövet pedig tovább hűtöttük a következő hőmérsékletre 1 órára, és 

így tovább. Az eltávolított csövek olvadásig hűtőszekrénybe kerültek, 

olvadás után pedig 8 ml MilliQ (MQ) vizet mértünk rájuk és 2 órát 

szobahőn rázattuk. A relatív konduktancia meghatározásához szükséges 

fagyasztatlan és teljesen megfagyasztott minták mintavétel után nem 

kerültek a folyadékos fagyasztóba, hanem a fagyasztás nélküli mintákra 

rögtön rákerült a 8 ml MQ víz és megkezdődhetett a 2 órás rázatás, a 

teljesen kifagyasztani kívánt mintákra pedig a csövekben folyékony 

nitrogént öntöttünk, majd olvadás után mértük rájuk a vizet és 

kezdődött a rázás. A 2 óra rázatás leteltével 4 ml folyadékból 

Konduktométer (Mikro KKT, Magyarország) segítségével a levél sérülését 

mutató ionkiáramlás mérésre került. A mérés eredményeit a még DOS 

operációs rendszer alatt futó Multi-Sample Conductometer version 1.0 

(Intron Software) szoftver használatával tekinthettük meg, az 

eredményekkel excelben számoltunk tovább az eredeti cikkben leírt 

képlet alapján (Webb és mtsai., 1994). 

8.6 Klorofill-a fluoreszcencia indukció mérése 

A PSII kvantum hasznosítását a kísérleti körülmények között mértük az 

első teljesen kifejlett levélen egy PAM-2000 (Walz, Effeltrich, 

Németország) fluorométer segítségével. Az Fm’ meghatározásához 800 ms 

2000 µmol m-² s-¹ besugárzott fehér fényt használtunk. A mért adatokat 

PamWin 1.24 szoftver (Walz) segítségével értékeltük ki. A paraméterek 

jelentése, számolása és a nómenklatúra Genty és mtsai. (1989); 

valamint van Kooten és Snel (1990) munkáján alapul. 

8.7 Nettó fotoszintézis és gázcsere paraméterek meghatározása 

A nettó fotoszintézist és az intracelluláris CO2 koncentrációt szintén 

a kísérleti körülmények között mértük az első teljesen kifejlett 
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levélen egy LI-6400 infravörös gázanalizátorral (LI-COR, Lincoln, NE, 

USA) von Caemmerer és Farquhar (1981) leírása alapján. 

8.8 Statisztikai próbák és vizsgálatok 

A kezelések közötti különbségeket egytényezős varianciaanalízissel, 

vagy két összehasonlítandó minta esetén független mintás t-próbával 

vizsgáltuk az SPSS 16.0 verziójú statisztikai programcsomag 

segítségével. A feltételek teljesülését Kolmogorov-Smirnov próbával 

(normalitás vizsgálat) és Levene’s teszttel (szórásnégyzetek 

egyezése) ellenőriztük. A független mintavételezés feltételének 

teljesülésére a kísérlet tervezésénél, kivitelezésénél és a 

mintavételezésnél külön odafigyeltünk. Ahol minden feltétel teljesült 

és az ANOVA táblázat különbséget mutatott, ott Tukey’s b vagy LSD 

(Least Significant Difference) post hoc páronkénti összehasonlítást 

végeztünk. Ahol valamelyik feltétel nem teljesült, ott nemparaméteres 

Mann-Whitney próbával helyettesítettük a varianciaanalízist. A 

szignifikancia szintet egységesen 0,05-ben határoztuk meg. 

8.9 A Norstar őszi búza CBF14 promóterének in silico vizsgálata 

A 2000 bp hosszúságú promóter szekvenciát a Saskatchewani Egyetem 

Növénybiológiai Osztályának munkatársai, Dr. Ravindra Chibbar és Dr. 

Monica Baga (Department of Plant Sciences, University of Saskatchewan, 

S7N 5A8 Saskatoon, Saskatchewan, Canada) szolgáltatták. Szakirodalom 

alapján LRE-ket (Light Response Elements) azonosítottunk a promóterben 

a CLC Workbench 3.6.2-es verziójának segítségével. 

8.10 A Norstar őszi búza CBF14 promóterének in vivo vizsgálata 

8.10.1 A promóter-riporter rendszert tartalmazó konstrukciók 

előállítása 

A konstrukciók összeállításához magas kópiaszámú pUC replikációs 

origóval rendelkező Litmus28 (Evans és mtsai., 1995) klónozó vektort 

használtunk. A vektor tartalmazza az ampicillin rezisztenciáért 

felelős β-laktamáz enzimet kódoló gént, a kék-fehér szelekciót 

biztosító β-galaktozidáz (LacZα) α-fragmentumát kódoló gént, az M13 

fág replikációs origóját, valamint a restrikciós enzimek hasító 

helyeit tartalmazó ’multiple cloning site’-ot (MCS) is (2. ábra). 

Riporter génnek az egyszikű rendszerekben hatékonyan alkalmazott vörös 

fluoreszcens fehérjét (RFP-red fluorescent protein) választottuk, 

ezen belül is Mann és mtsai. (2012a) által leírt pporRFP-t találtuk a 



30 

 

legalkalmasabbnak. Az ujjkorallból (Porites porites) izolált fehérje 

DNS szekvenciáját Mann és mtsai. (2012a) növényi rendszerre 

optimalizálták, valamint saját fejlesztésű Gateway technológiával 

kompatibilis vektoraikban kölesben (Panicum virgatum) sikeresen 

alkalmazták is (Mann és mtsai., 2012b). A pANIC6A vektorukat használva 

templátnak a pporRFP-t kódoló DNS-szakaszt és a hozzá kötött NOS 

terminátort NcoI és BamHI restrikciós vágóhellyel ellátott 

primerpárral (lásd 1. melléklet) felszaporítottuk, a restrikciós 

enzimekkel protokoll szerint emésztettük (Fastdigest NcoI és 

Fastdigest BamHI, Thermo Fisher Scientific). A LITMUS28 vektort 

ugyanezekkel az enzimekkel emésztettük, gélen futtattuk, kivágtuk, 

tisztítottuk (AccuPrep® Gel Purification Kit, Bioneer), majd T4 DNS-

ligáz enzim (New England Biolab) segítségével a gyártó utasításait 

követve az inszertet és a vektort ligáltuk. Ezt követően DH5α™ E. coli 

kompetens sejtbe (Thermo Fisher Scientific) transzformáltuk a 

következő protokoll szerint: a kompetens sejtet jégen felolvasztottuk, 

50 μl baktériumhoz óvatosan 5 μl ligátumot kevertünk, 5 percig jégen 

inkubáltuk, majd 42 °C-on 1 percig vízfürdőben hősokkoltuk, jégre 

tettük újabb egy percre, majd 600 μl szobahőmérsékletű SOC táptalajt 

adtunk hozzá és 1 órán keresztül 125 rpm-mel 37 °C-on rázattuk. Ezután 

2. ábra A LITMUS28 klónozó vektor térképe. 
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100-100 μl-t kikentünk 100 μg/ml-es koncentrációjú ampicillines agaros 

LB táptalajra és 37 °C-on ’overnight’ neveltük. Mivel kék-fehér 

szelekciót nem alkalmaztunk, a felnőtt telepeket kolónia PCR-rel 

ellenőriztük, a PCR-hez az M13 F és BamHI R, valamint pANIC6a NcoI F 

(forward) és M13 R (reverz) primereket használtuk. A pozitív kolóniák 

közül 3-at 5-5 ml-es folyékony antibiotikumos (100 μg/ml ampicillin) 

LB táptalajba oltottunk és 37 °C-on 150 rpm-mel 16 órát rázattuk. A 

folyadékkultúrából a plazmidot protokoll szerint AccuPrep® Plasmid 

Mini Extraction Kittel (Bioneer) tisztítottuk, PCR-rel ismét 

ellenőriztük, valamint NcoI-gyel és BamHI-gyel emésztettük, 

futtattuk, a kapott termékek méreteinek ellenőrzése céljából. 

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy a riporter gén - terminátor 

szekvencia a megfelelő irányba beépült, a promóter szekvenciák 

beépítése következett. A Norstar CBF14 génjének promóteréből egy 978 

bp-os szakaszt klónoztunk a riporter génünk elé NcoI vágóhellyel, majd 

a fentiek szerint kompetens sejtbe transzformáltuk. A beépülést és az 

orientációt először kolónia PCR-rel ellenőriztük M13 F és R, valamint 

M13 F és CBF14 NcoI R primerekkel (3. ábra). Beépülés esetén az M13 F 

és R primerpár ~2207 bp hosszú, míg megfelelő orientáció esetén az 

M13F + CBF14 NcoI R primerpár ~1108 bp hosszúságú terméket adott. A 

3. ábra. A CBF14:pporRFP:NOS kazetta elhelyezkedése a LITMUS28 

vektorban, valamint az alkalmazott primerek tapadási helye, iránya, és 

a restrikciós hasítóhelyek. 
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pozitív kolóniák közül 3-at a fent leírt módon folyadék kultúrába 

oltottunk és tisztítottunk. Ugyanilyen eljárással elkészítettük a 

CBF14 promóterének egy olyan változatát, amelyből egy irodalom alapján 

fontos LRE kombinációt, egy G-boxot és egy GATA motívumot 

eltávolítottunk. Ehhez a már elkészült konstrukciót PmlI és PvuII 

’blunt end’-et vágó restrikciós enzimekkel vágtuk, gélen futtattuk és 

tisztítottuk, ligáltuk és E. coliba transzformáltuk, ellenőriztük, 

szaporítottuk és tisztítottuk a fentebb leírt módokon. 

Kontrollnak a szintén pANIC6A-ból származó PvUbi:pporRFP:NOS (PvUbi: 

Panicum virgatum-ból származó ubikvitin konstitutív promóter) 

kazettát építettük be a fentiek szerint BamHI vágóhely, restrikciós 

enzim, BamHI F és R primer segítségével. Az elkészült és ellenőrzött 

konstrukciókat tisztított plazmid DNS és fagyasztott baktérium törzs 

formájában is tároltuk. 

8.10.2 Tranziens expressziós vizsgálat génpuskával 

A konstrukciók in vivo aktivitásának vizsgálatához génpuskás belövést 

alkalmaztunk. A Triticum aestivum cv. Norstar szemeket steril MS 

táptalajon csíráztattuk (3 db/Petri-csésze), a csírákat 5 napig fényen 

neveltük (4. ábra A). Az elkészült konstrukciókkal transzformált 

baktériumsejteket 250 ml-es antibiotikumos folyékony LB táptalajba 

oltottuk, felneveltük, a plazmidot Qiagen HiSpeed® Plasmid Midi Kit 

segítségével izoláltuk, a koncentrációját 1 µg/µl-re állítottuk be. 

Ebből 5 µl-t kötöttünk 3 mg (50 µl) 1 µm átmérőjű aranyhoz a Bio-Rad 

gyártmányú génpuska (Biolistic® PDS-1000/He Particle Delivery System) 

kézikönyvében leírt protokoll szerint annyi változtatással, hogy a 

végtérfogatot 48 µl helyett 100 µl-ben határoztuk meg. Az 

aranyrészecskékhez kötött plazmid DNS-ből 10-10 µl-t mértünk 

pipettával az előkészített steril makrohordozóra (macrocarrier), amit 

rozsdamentes acél sterilizált tartójában (macrocarrier holder) előre 

elhelyeztünk (4. ábra B). Száradás után a makrohordozót rögzítettük a 

génpuska erre kijelölt részén, a csírákat a Petri-csészével együtt az 

aranyrészecskéktől 6 cm távolságra helyeztük el, majd 1100 PSI (7580 

kPa) nyomáson 21 higanyinch (533 higanymm ~ 70,1 kPa) vákuummal a 

levélszövetbe lőttük (4. ábra C1-3). Lövés után a csíranövények 5 nap 

sötét vagy kék (4. ábra D) vagy fehér fénykezelést kaptak 20 °C-on 

napi 12 órán keresztül, 5 nap kék fénykezelést 15 °C-on és 5 nap fehér 

fénykezelést kontrollnak 5 °C-on. A kezelések Conviron PGR-15 típusú 

kamrában zajlottak, a fényt Heliospectra LX601 típusú LED lámpatest 

biztosította (4. ábra D1-2). Minden kezeléshez minden konstrukciót 5 

ismétlésben lőttünk be ismétlésenként 3 növényt felhasználva. 5 nap 
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után a vörösen világító sejtek számát fluoreszcens mikroszkóp (EVOS™ 

fl Digital Inverted Fluorescence Microscope) segítségével 

meghatároztuk (4. ábra E). A gerjesztő hullámhossz 531 nm, a 

gerjesztett pedig 593 nm volt. 

  

4. ábra. A tranziens expressziós vizsgálathoz használt eszközök. A) MS táptalajon 

csíráztatott 5 napos Norstar magoncok. B) Aranyrészecskék belövésre készen. C1-3) A 

BioRad által gyártott Biolistic® PDS-1000/He Particle Delivery System és beállításai. 

D1-2) A Heliospectra LX601 típusú LED lámpatest beszerelve a Conviron PGR-15 típusú 

kamrába. E) EVOS™ fl Digital Inverted Fluorescence Microscope 
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9 Eredmények 

9.1 A fényérzékeny CBF gének kiválogatása 

Egy elő-kísérletben kéthetes G3116 alakor növényeket sötétadaptáltunk 

két napig 22 °C-on, majd fehér fénybe helyeztük őket 22 vagy 15 °C-

ra. A kontroll növényeket továbbra is sötétben tartottuk mindkét 

hőmérsékleten. A két napos sötétadaptáció végén, a fehér fény 

bekapcsolása után 30 perc, 2, 4 és 8 óra elteltével levélmintákat 

vettünk. RT-PCR és gélelektroforézis segítségével több CBF gén 

expresszióját detektáltuk (5. ábra). Fény hatására bekövetkező 

jelentősebb expressziós szintbeli változást egyedül a CBF14 génnél, 

illetve a COR14b effektor génnél figyelhettünk meg. A kapott 

5. ábra. A CBF gének fény és hőmérséklet általi indukciója. Az RT-PCR-

rel vizsgált CBF gének, Ta30797 és COR14B diploid alakorban (G3116) 15 

és 22 °C-on két napos sötétadaptáció után fehér fénnyel kezelve 30 

percig, 2, 4, vagy 8 óráig. A kontroll kezelésben részesült növények a 

sötétadaptáció után sem kaptak fényt. 
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eredményeket real-time qRT-PCR-rel számszerűsítettük (6. ábra). A 

CBF14 15 °C-on fényindukálhatónak mutatkozott, míg sötétben az 

expressziós szintje egyik hőmérsékleten sem változott. A COR14b kisebb 

mértékben magasabb hőmérsékleten is reagált a fényre, viszont sötétben 

önmagában az alacsony hőmérséklet sem volt induktív. 

9.2 Módosított spektrumú fénykezelések, az alacsony 

vörös/távoli-vörös arány hatásai: 

9.2.1 Az alacsony vörös/távoli-vörös arány hatása a CBF14 expresszióra 

és a fagytűrésre 15 °C-on 

Előkísérleteinkből kiderült, hogy az alakor CBF14 gén a sötétben mért 

expressziós szinthez képest fényben magasabb szinten expresszál. Az 

irodalomból ismert, hogy a CBF14 gén fontos szerepet játszik a 

fagytűrés kialakulásában (Lásd 7.2-es fejezet). Franklin és Whitelam 

(2007) leírták, hogy a fény spektrális összetételének megváltoztatása, 

6. ábra. A CBF14 és COR14b expressziója 22 és 15 °C-

os 4 (4h), illetve 8 órás (8h) fehér (W) vagy sötét 

(D) kezelés után alakorban (G3116). Az értékek a 4 

órás 22°C-on sötétben szedett mintákhoz lettek 

viszonyítva. Az azonos betűvel jelölt értékek 

egymástól 5%-os szignifikancia szinten nem 

különböznek. 
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ezen belül is az alacsony vörös/távoli-vörös arány hatással van a 

CBF1-3 expresszióra és a fagytűrésre Arabidopsisban. Ezért 

megvizsgáltuk, hogy a CBF14 expresszió és a fagytűrés befolyásolható-

e a spektrum megváltoztatásával gabonafélékben. Mivel ez a jelenség 

korábban csak az Arabidopsis modellnövényben került leírásra, így 3-

féle gabonanövényt is kiválasztottunk kísérleteinkhez. A három őszi 

típus magában foglalt egy árpát (Nure), egy diploid búzát (G3116) és 

egy hexaploid búzát (Cheyenne). 

Háromféle kísérletet állítottunk be. Az első beállítás során a lemenő 

nap fényét igyekeztük szimulálni, mely gazdag távoli-vörös fényben. 

Mivel az előkísérletünkből kiderült, hogy a CBF14 fényben már 15 °C-

on is indukálódik, így kezelési hőmérsékletnek ezt választottuk. A 

megvilágítás teljes időtartamát 12 órában határoztuk meg, mely se nem 

rövid-, se nem hosszúnappal. A fehér fényhez kiegészítésként távoli-

vöröset adtunk a fényciklus utolsó négy órájában úgy, hogy a teljes 

intenzitást két részletben csökkentettük (lásd 8.2-es fejezet). A 

kísérlet során vizsgáltuk a CBF14 expressziót, valamint a fagytűrést. 

Annak eldöntésére, hogy a növények érzékelték-e a megváltozott 

spektrumot, illetve az kiváltott-e foto-oxidatív stresszt, 

fotoszintetikus paramétereket mértünk a Nure és Cheyenne növények 

esetén. A G3116 növények levelei túl keskenynek bizonyultak a 

megbízható méréshez. Azt tapasztaltuk, hogy a nettó fotoszintézis 

szignifikánsan nőtt (7. ábra A), ezzel egyidejűleg az intracelluláris 

CO2 szint szignifikánsan csökkent (7. ábra B) a hozzáadott távoli-

vörös fény hatására, ezzel is bizonyítva, hogy a növények érzékelték 

a kiegészítést. Az Fv/Fm paraméterben (2. melléklet) a két kezelés 

nem különbözött egymástól, vagyis nem okozott stresszt a növények 

számára a kiegészítés. 

A fagytűrés mértékét levél fagyteszttel állapítottuk meg 10 (7. ábra 

C-E) és 20 nap (nincs ábrázolva) után, három hőmérsékleten. A 

hozzáadott távoli-vörös szignifikánsan csökkentette a relatív 

konduktanciát a Cheyenne és Nure levelekben (7. ábra D-E) mindkét 

időpontban, ami a fagytűrés növekedésére enged következtetni, míg a 

G3116-nál semmiféle változást nem tapasztaltunk (7. ábra C). 

A kapott fenotípus hátterében meghúzódó génexpressziós változásokat a 

kezelés 1. 10. és 20. napján is detektáltuk (7. ábra F-H). Vizsgáltuk 

a CBF14 gént, és a CBF gének ’targetjeként’ ismert COR14b gént, 

valamint a dehidrinek közül a búza WCS19-et, WCS120-at illetve az árpa 

DHN5-öt. A legmarkánsabb változásokat a Nure esetében kaptuk, ahol az 

alacsony vörös/távoli-vörös arányú fény hatására az első napon mért 

CBF14 növekedést a 10. naptól erőteljes COR14b és DHN5 válasz követte 
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(7. ábra H). Ezek az eredmények jól alátámasztják a fagyállóságban 

bekövetkezett változásokat. A G3116 fagytűrését nem befolyásolta az 

alacsony vörös/távoli-vörös arányú fény, így nem is vártunk jelentős 

génexpressziós változást (7. ábra F). 

A Cheyenne esetében bár az első napon indukálódott a CBF14, de a 

jelátviteli lánc következő elemeinek transzkripciója nem emelkedett a 

vizsgált időpontokban (7. ábra G). Ezt részben a nem optimális 

mintavételi időpontnak tudtuk be, mert a CBF-ek expressziós 

maximumukat fénybekapcsolás után 4-6 órával érik el, míg az ’effektor’ 

7. ábra Módosított fényspektrumú megvilágítás (W+FR) a fényszakasz utolsó négy 

órájában 15 °C-on Nureban (árpa), Cheyenneben (búza) és G3116-ban (alakor). A) Nettó 

fotoszintézis. B) Intracelluláris CO2. C-E) Relatív konduktancia. F-H) Relatív 

génexpresszió. A relatív expresszió számítása során kontroll kezelésnek az első napon 

(1d) fehér fényben (W) vett mintákat vettük. A csillaggal jelölt értékek 5%-os 

szignifikancia szinten különböznek a fehér kontrolltól. Az azonos betűvel jelölt 

értékek egymástól 5%-os szignifikancia szinten nem különböznek egy vizsgált génen 

belül. 
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gének csak néhány órával később, majd kifejeződésük hamar csökkenni 

kezd, főleg, ha nem induktív hőmérsékleten vizsgáljuk őket. Ebben a 

kísérleti elrendezésben viszont a fénybekapcsolás után 10 órával 

kényszerültünk mintát venni, így a teljes kísérletet megismételtük 

úgy, hogy a távoli-vörös kiegészítés a teljes fényszakaszban érte a 

növényeket. Így már sor kerülhetett a fénybekapcsolás utáni hatórás 

mintavételre. Mivel az első kísérlet végére úgy találtuk, hogy a 

távoli-vörössel kezelt növények megnyúltak, így a következő 

kísérletben számszerűsítettük ennek mértékét (8. ábra), és azt 

tapasztaltuk, hogy a növények az alacsony vörös/távoli-vörös arányú 

fény hatására az árnyékelkerülés jól ismert jelensége miatt 

szignifikánsan magasabbak lettek, mint fehér fényen nőtt társaik. 

  

8. ábra Növénymagasság mérése 14 napos fehér (W) és 

kiegészítő távoli-vörös (FR) kezelés után Nure-ban (árpa) 

és Cheyenneben (búza). * 5%-os szignifikancia szinten 

különbözik a fehér (W) fénykezeléstől. 
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Az eltérő fejlődési állapotból adódó génexpressziós és fagytűrésbeli 

különbségek kiszűrése érdekében a kezelés végén ellenőriztük a 

növények hajtáscsúcsait (9. ábra), fejlődési állapotukban különbséget 

nem találtunk. A hosszabb kiegészítés során a mért paraméterek 

hasonlóan alakultak, mint az első kísérletben. Az Fv/Fm nem mutatott 

változást (3. melléklet), a nettó fotoszintézis nőtt, az 

intracelluláris CO2 csökkent (10. ábra A, B) a távoli-vörös kiegészítés 

hatására. A levelek fagyasztás okozta sérülései tovább csökkentek a 

Cheyenne és a Nure esetén (10. ábra D, E), de továbbra sem 

tapasztaltunk szignifikáns különbséget a G3116 fagytűrésében (10. ábra 

C). Az új elrendezés és az ideálisabb mintavételi időpontoknak 

köszönhetően a génexpressziós változások jól korreláltak a 

fagyállósággal. 

9. ábra A hajtáscsúcsok ellenőrzése a 15 °C-

os fehér (W) és távoli-vörössel kiegészített 

(W+FR) fénykezelés 14. napján Nure-ban 

(árpa). 
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A legszembetűnőbb transzkripciós növekedést továbbra is a Nure (10. 

ábra H) esetén figyelhettük meg, ahol a távoli-vörös hatására 

megemelkedett CBF14 expresszió a kísérlet során végig detektálható 

volt, és az effektor gének is mutattak a fény hatására változást. A 

G3116 esetén az előző kísérlethez hasonlóan csak elhanyagolható 

változásokat tapasztaltunk (10. ábra F), viszont a Cheyenne esetében 

a CBF14 is és az effektorok közül a WCS120 mRNS is jól detektálhatóan 

emelkedett a távoli-vörös a kiegészítés hatására (10. ábra G). 

10. ábra Módosított fényspektrumú megvilágítás (W+FR) a teljes fényszakaszban 15 °C-on 

Nureban (árpa), Cheyenneben (búza) és G3116-ban (alakor). A) Nettó fotoszintézis. B) 

Intracelluláris CO2. C-E) Relatív konduktancia. F-H) Relatív génexpresszió. A relatív 

expresszió számítása során kontroll kezelésnek az első napon (1d) fehér fényben (W) vett 

mintákat vettük. A csillaggal jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten különböznek 

a fehér kontrolltól. Az azonos betűvel jelölt értékek egymástól 5%-os szignifikancia 

szinten nem különböznek egy vizsgált génen belül. 

A B 

C D E 

F G H 
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9.2.2 Az alacsony vörös/távoli-vörös arány hatása a fitokróm 

génexpresszióra 15 °C-on 

Mivel a kiegészítő távoli-vörös fény hatására beinduló CBF útvonal 

megemelkedett fagytűrést okozott, következő lépésként a vörös-távoli-

vörös fény érzékeléséért és a jel továbbításáért felelős fitokrómok 

vizsgálatát tűztük ki célul génexpressziós szinten, arra is 

magyarázatot keresve a génkifejeződési profilból, hogy mi okozhatja a 

különbséget a genotípusok fényválasza között. Azt tapasztaltuk, hogy 

a fényérzékeny, de a távoli-vörös érzékeléséért felelős PHYA gén 

expressziója mindhárom genotípus esetén a hozzáadott távoli-vörös fény 

hatására megemelkedett, viszont csak a G3116 esetén párosult ez a 

jelenség megemelkedett PHYB szinttel (11 ábra). A maximális PHYA 

expresszió az első nap a fehér fényben mérthez képest G3116-nál 27-

szeres (11. ábra A), Nure-nál 23-szoros (11.ábra C), Cheyenne-nél 

pedig 5-szörös (11. ábra B) változást mutatott. Nure-nál ez az érték 

a kezelés végéig megmaradt, míg Cheyenne és G3116 esetén a kezelés 

során csökkenő tendenciát mutatott. A G3116-ban mért emelkedett PHYB 

expresszió is némileg csökkent a kezelés során az első nap 13-szoros 

értékről indulva az utolsó napon mért 7-szeres értékig (11. ábra A), 

ami viszont még így is jóval a másik két genotípusban mért expressziós 

szint fölött maradt. 
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11. ábra A fitokrómokat kódoló gének expressziós 

változása kiegészítő távoli-vörös fény (W+FR) hatására 

15°C-on 1 nap (1d), 10 nap (10d) és 15 nap (15d) után. 

A) G3116 (alakor). B) Cheyenne (búza). C) Nure (árpa). 

Az expressziós értékek számításának alapja az első nap 

fehér fényben (W) szedett minták expressziós szintje. 

Az azonos betűvel jelölt értékek egymástól 5%-os 

szignifikancia szinten nem különböznek egy vizsgált 

génen belül. 
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9.2.3 Az alacsony vörös/távoli-vörös arány hatása a CBF expresszióra 

és a fagytűrésre a hidegakklimáció során 

Nem akklimációs hőmérsékleten sikerült megnövekedett fagytűrést 

detektálnunk a megváltoztatott spektrum hatására, ezért következő 

lépésként egy hidegakklimációs kísérletben próbáltuk ki a már 

bejáratott fénykezelési módszerünket. A növényeket 20/17 °C-os 

kéthetes előnevelés után 5 °C-on kezeltük, a fénykiegészítést a teljes 

fényciklus során a hidegkezeléssel kezdődően adtuk. 7 és 14 nap 5 °C-

os kezelés után teszteltük a levelek fagyállóságát. 7 nap után a 

hozzáadott távoli-vörös, ahogy az előző kísérletsorozatban 15 °C-on 

tapasztaltuk, növelte a fagytűrést a Nure és Cheyenne esetén (12. ábra 

A, B), de a G3116-on továbbra sem mutatkoztak a kezelés hatására 

különbségek (12. ábra C). 14 nap után pedig egyik genotípus esetén 

sem tudtunk kimutatni különbséget. A génexpressziós vizsgálat meglepő 

eredményt hozott. Bár a CBF14 és az effektor gének is a vártnak 

megfelelően erőteljesen indukálódtak az alacsony hőmérséklet 

hatására, nem tapasztaltunk különbséget a fehér és a távoli-vörössel 

kiegészített kezelés között egyik genotípus esetében sem (12. ábra D-

F). Ilyen körülmények között a fitokrómok expressziós szintje a 

detektálási határérték alatt maradt. 
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12. ábra A hidegakklimáció (5 °C) során alkalmazott módosított fényspektrum hatása 

a fagytűrésre és a génexpresszióra. A-C) Relatív konduktancia értékek -7°C-on, -

9°C-on és -12°C-on történő fagyasztás után 7 nap fehér (W) vagy távoli-vörössel 

kiegészített (W+FR) fénnyel kezelt Nure (árpa) és Cheyenne (búza) növényekben. D-

F) Relatív génexpresszió. A Ct számítása során az első nap (1d) 5 °C-on fehér 

fényben szedett mintákban mért Ct értékekhez viszonyítottunk. Az y tengely log2 

értékeket mutat. A csillaggal jelölt értékek 5%-os szignifikancia szinten 

különböznek az azonos hőmérsékleten fagyasztott fehér (W) fényben szedett mintáktól. 

Az azonos betűvel jelölt értékek egymástól 5%-os szignifikancia szinten nem 

különböznek egy vizsgált génen belül. 
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9.3 A monokromatikus fény hatásai: 

9.3.1 A monokromatikus fény hatása a CBF14 expresszióra 

Eddigi eredményeink alapján a CBF14 indukciója egyértelműen függött a 

fény spektrális összetételétől, mégpedig hőmérséklet és genotípus 

függő módon, a folyamat pedig egészen biztosan összekapcsolható a 

fotoreceptorok működésével. Ezért következő vizsgálataink során 

igyekeztünk a spektrumot felbontani azokra az aktív szegmensekre, 

amelyeket specifikus fotoreceptorok érzékelnek. 

A kísérletekben a fitokróm rendszert aktiváló vörös és távoli-vörös 

fény mellé beiktattuk a kriptokrómokat aktiváló kék fényt is. A 

növényeket 20 °C-on neveltük és a két napos sötétadaptáció alatt is 

ezen a hőmérsékleten maradtak, a kezeléseket pedig 20 és 15 °C-on is 

elvégeztük. A kontroll növények a sötétadaptáció után továbbra sem 

kaptak fényt. 

Először is összevetettük a két hőmérséklet sötétkezelt mintáit és azt 

tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet csökkentése önmagában 8-13-szoros 

expressziós növekedést okozott 4 vagy 8 óra kezelés után (13. ábra A-

C). 
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Ezután a hőmérséklet hatását kizárva csak a fény hatását kezdtük el 

vizsgálni mindhárom genotípus esetén (14 ábra). A fénykezelt növények 

expresszióját az azonos hőmérsékleten azonos időpontban vett sötét 

mintákhoz hasonlítottuk. Minden genotípus esetén mindkét 

hőmérsékleten négy és nyolc óra kezelés után is a kék fénynek volt a 

legjelentősebb hatása a CBF14 expresszióra. A vörös és távoli-vörös 

13. ábra A hőmérséklet hatása a CBF14 expresszióra 

sötét (D) kezelés során. A) Nure (árpa) B) 

Cheyenne (búza) C) G3116 (alakor). A két napig 

sötétadaptált növények kezelési hőmérsékletét 

20◦°C-ról 15 °C-ra csökkentettük 4 illetve 8 

órára. A kontroll növények kezelési hőmérséklete 

nem változott. Az ábrán látható értékek 

normalizációja az azonos időpontból származó 

kontroll mintákkal történt. A csillagok a 

kontrolltól való 5%-os szignifikancia szinten 

való eltérést jelölik. 
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kezelés szintén génindukciót eredményezett, de ennek mértéke jóval 

kisebb volt a kék fénynél tapasztaltaknál, mindösszesen 2-4-szeres. 

Természetesen az alap CBF14 expresszió 15 °C-on magasabb volt, mint 

20 °C-on, viszont a fényhatás a két hőmérsékleten nem különbözött 

jelentősen, habár a Nure magasabb hőmérsékleten kicsit érzékenyebbnek 

mutatkozott (14. ábra A). 

14. ábra A monokromatikus fény hatása a CBF14 expresszióra két nap sötétadaptáció után 

Nure-ban (árpa), Cheyenneben (búza) és G3116-ban (alakor). A-C) 4 illetve 8 óra vörös 

(R), távoli-vörös (FR) vagy kék (B) kezelés hatása 20 °C-on. A kontroll növények további 

4 vagy 8 óra sötétkezelést (D) kaptak 20 °C-on. D-F) 4 illetve 8 óra R, FR, vagy B 

kezelés hatása 15 °C-on. A kontroll növények további 4 vagy 8 óra sötét kezelést kaptak 

15 °C-on. Az azonos betűkkel jelölt értékek egymástól 5%-os szignifikancia szinten nem 

különböznek. Az ’a’-val jelölt értékek a 4 vagy 8 órás sötétben történt 

kontrollkezeléstől, aminek relatív expressziós szintje 1 (nincs ábrázolva), nem térnek 

el. 
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Miután külön-külön megvizsgáltuk a hőmérséklet és a fény hatását is, 

következő lépésünk az együttes hatás vizsgálata volt. 

Itt a 20 °C-os sötét kezeléshez hasonlítottuk a 15 °C-os 

fénykezeléseket (15. ábra). Míg önmagában a hőmérséklet csökkenés 

maximum 10-szeres expressziós növekedést okozott sötétben, addig kék 

15. ábra A fény és a hőmérséklet kombinált hatása a 

CBF14 expresszióra két nap sötétadaptáció után. Az ábrán 

feltüntetett értékek a Nure (árpa) (A), Cheyenne (búza) 

(B) és G3116 (alakor) (C) CBF14 génjének expressziós 

szintjét szemléltetik 4 illetve 8 óra vörös (R), távoli-

vörös (FR), vagy kék (B) fénykezelés után 15 °C-on. A 

kontroll növények 20 °C-on 4 vagy 8 óra sötétkezelést 

(D) kaptak. Az azonos betűk egymástól 5 %-os 

szignifikancia szinten nem különböznek. Az ’a’-val 

jelölt értékek a 4 vagy 8 órás sötétben történt 

kontrollkezeléstől, aminek relatív expressziós szintje 

1 (nincs ábrázolva), nem térnek el. 
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fénnyel kombinálva ez az érték a kevésbé fagytűrő G3116 esetében 

meghaladta a 100-at, Nure-nál a 80-at, míg a legfagytűrőbb Cheyenne-

nél a 40-et. A vörös és távoli-vörös kezelés hatása a 3 genotípusban 

nem különbözött jelentősen, a maximum 10-szeres hideghatást a fény 

vörös esetén maximum 20-szorosra növelte, míg a távoli-vörös nem 

váltott ki jelentős génexpressziós változást. 
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9.3.2 A monokromatikus fény hatása a kriptokrómokra 

A monokromatikus fénykezelések közül legjelentősebb változást kék fény 

hatására tapasztaltunk, ezért a továbbiakban a kék fény érzékeléséért 

és a jel továbbításáért felelős kriptokróm fotoreceptorok vizsgálata 

következett. A hőmérséklet nem volt jelentős hatással a kriptokróm 

expresszióra, a CRY2-t kismértékben pozitívan befolyásolta mindhárom 

genotípusban (16. ábra). 

16. ábra A hőmérséklet hatása a kriptokrómokat kódoló 

gének expressziójára sötét kezelés (D) során. A) Nure 

(árpa) B) Cheyenne (búza) C) G3116 (alakor). A két napig 

sötétadaptált növények kezelési hőmérsékletét 20 °C-ról 15 

°C-ra csökkentettük 4 illetve 8 órára. A kontroll növények 

kezelési hőmérséklete nem változott. Az ábrán látható 

értékek normalizációja az azonos időpontból származó 

kontroll mintákkal történt. A csillagok a kontrolltól való 

5%-os szignifikancia szinten való eltérést jelölik. 
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A monokromatikus fénykezelés általában gátló hatást fejtett ki, de a 

búza genotípusoknál a CRY1a gén minimális mértékben emelkedést 

mutatott, különösen vörös fényben 20 °C-on és kék fényben 15 °C-on 

(17. ábra). A távoli-vörösnek semmilyen hatása sem volt a búza CRY1a 

és CRY2 génre, míg utóbbi vörös és kék hatásra hőmérséklettől 

függetlenül represszálódott (17. ábra C-F). Az árpa CRY1b és CRY2 gén 

hasonlóan csökkent kék és vörös fényben és kicsit csökkent távoli-

vörös fényben a hőmérséklettől függetlenül, a CRY1a gén pedig árpa 

esetében emelkedés helyett kismértékű csökkenést mutatott (17. ábra 

A, B). 

17. ábra A monokromatikus fény hatása a CRY gének expressziójára két nap sötétadaptáció 

után. A-C) 4 illetve 8 óra vörös (R), távoli-vörös (FR) vagy kék (B) kezelés hatása 20 

°C-on. A kontroll növények további 4 vagy 8 óra sötétkezelést (D) kaptak 20 °C-on. D-

F) 4 illetve 8 óra R, FR, vagy B kezelés hatása 15 °C-on. A kontroll növények további 

4 vagy 8 óra sötét kezelést kaptak 15 °C-on. Az azonos betűkkel jelölt értékek egymástól 

5%-os szignifikancia szinten nem különböznek egy vizsgált génen belül. Az ’a’-val 

jelölt értékek a 4 vagy 8 órás sötétben történt kontrollkezeléstől, aminek relatív 

expressziós szintje 1 (nincs ábrázolva), belül nem térnek el. 
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A fény- és a hőmérsékletváltozás együttes hatása csak a CRY2-es génnél 

szembetűnő, ahol a külön-külön mért hatás össze is adódott, vörös és 

kék fénynél kisebb represszióban, távoli-vörös esetén pedig enyhe 

emelkedésben megnyilvánulva (18. ábra). 

18. ábra A fény és a hőmérséklet kombinált hatása 

a kriptokrómokat kódoló gének expressziójára két 

nap sötétadaptáció után. Az ábrán feltüntetett 

értékek a Nure (árpa) (A), Cheyenne (búza) (B) 

és G3116 (alakor)(C) CRY génjeinek expressziós 

szintjét szemléltetik 4 illetve 8 óra vörös (R), 

távoli-vörös (FR), vagy kék (B) fénykezelés után 

15 °C-on. A kontroll növények 20 °C-on 4 vagy 8 

óra sötétkezelést (D) kaptak. Az azonos betűk 

egymástól 5%-os szignifikancia szinten nem 

különböznek egy vizsgált génen belül. Az ’a’-val 

jelölt értékek a 4 vagy 8 órás sötétben történt 

kontrollkezeléstől, aminek relatív expressziós 

szintje 1 (nincs ábrázolva), nem térnek el. 
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9.3.3 A monokromatikus fény hatása a fitokrómokra 

A fitokrómok expressziójának vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

hőmérsékletnek önmagában nincs hatása egyik fitokróm génre sem 

sötétben (4. melléklet). 

Csak a monokromatikus fény hatását vizsgálva azt találtuk, hogy a 

vörös és kék fény gátolja mindhárom fitokróm génexpresszióját árpában, 

a távoli-vörösnek pedig nincs hatása (19. ábra A, D). Búzában 

általában minden fitokróm gén represszálódott (19. ábra B-C, E-F), 

kivéve egy-egy esetet, mint a Cheyennél 15 °C-on 8 óra kezelés után 

megjelenő enyhe PHYB emelkedést (19. ábra E). Mivel a hőmérsékletnek 

önmagában nem volt hatása a fitokrómokat kódoló gének expressziós 

szintjére, így a hőmérséklet és a fény kombinációjából nem adódott 

19. ábra A monokromatikus fény hatása a PHY gének expressziójára két nap sötétadaptáció 

után Nure-ban (árpa), Cheyenneben (búza) és G3116-ban (alakor). A-C) 4 illetve 8 óra 

vörös (R), távoli-vörös (FR) vagy kék (B) kezelés hatása 20 °C-on. A kontroll növények 

további 4 vagy 8 óra sötétkezelést (D) kaptak 20 °C-on. D-F) 4 illetve 8 óra R, FR, 

vagy B kezelés hatása 15 °C-on. A kontroll növények további 4 vagy 8 óra sötét kezelést 

kaptak 15 °C-on. Az azonos betűkkel jelölt értékek egymástól 5%-os szignifikancia 

szinten nem különböznek egy vizsgált génen belül. Az ’a’-val jelölt értékek a 4 vagy 8 

órás sötétben történt kontrollkezeléstől, aminek relatív expressziós szintje 1 (nincs 

ábrázolva), nem térnek el. 
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újabb eredmény, viszont a fény represszáló hatása jól látható maradt 

genotípustól függetlenül (5. melléklet). 

9.4 Fényindukálható szekvenciaelemek azonosítása a Norstar 

CBF14 promóterében 

Mindhárom általunk vizsgált genotípus esetén megemelkedett CBF14 

expressziós szintet tapasztaltunk mind fehér, mind kiegészítéses 

fehér, mind monokromatikus vörös, távoli-vörös és kék fény hatására, 

így következő lépésként a CBF14 gén promóterének in silico vizsgálatát 

tűztük ki célul. Irodalmi adatok alapján ismertek olyan motívumok, 

melyek a fényregulációban bizonyítottan szerepet játszanak. A Norstar 

CBF14 promóterének első 978 bp-os szakaszában kerestünk ilyen 

elemeket, melynek eredményét a 20. ábra foglalja össze: 

-253 GATA-box (AGATA) 

-275 E-box (CATGTG) 

-337 GATA-box (AAGATA) 

-386 box4 (ATTAAT) 

-412 GATA (AAAGATAG) 

-724 GA motívum (AAAGATGA) 

-525 E-box (CATTTG) 

-898 G-box (CACGTG) 

-906 Sp1 (GGGTGG) 

-918 GATA (AAAGATAAGG) 

 

Irodalmi adatok alapján a G-box az egyik legjobban ismert, a 

fényreguláció szempontjából fontos transzkripciós faktor kötőhely, 

ráadásul GATA-boxszal együttműködve a szerepe még jobban fokozódik. 

Vizsgálatunkban először ezért a Norstar CBF14 promóterben azonosított 

G-box és GATA-box fényválaszban betöltött szerepét vizsgáltuk meg: a 

promóter teljes 978 bp hosszú szakaszát hasonlítottuk össze a G-boxot 

és az előtte lévő GATA-boxot nem tartalmazó 901 bp-os szakasszal. 

A kontroll konstrukció a kölesből származó konstitutív ubikvitin 

promótert tartalmazta. A pporRFP riporter fehérjét kódoló gén elé 

beépített promótereket öt napos Norstar búza magoncokba lőttük. Ezután 

sötétben tartottuk, vagy fehér, illetve kék fénnyel kezeltük 20 °C-

20. ábra A Norstar CBF14 génjének 978 bp hosszúságú promóter szakaszában található LRE-

k. 
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on, vagy kék fénnyel 15 °C-on. Mivel a CBF14 promótere nagymértékben 

hideg indukált, így validációs céllal 5 °C-on is kezeltünk magoncokat 

fehér fényben nevelve őket. Öt nap után megszámoltuk a vörös sejteket 

(6. melléklet). 

Azt tapasztaltuk, hogy míg a G- és GATA-boxot tartalmazó szakasz kék 

fényben indukálódott mindkét hőmérsékleten, de 20 °C-on sötétben nem 

(21. ábra A), addig a két LRE-t nem tartalmazó rész csak sötétben 

mutatott némi aktivitást (21. ábra B). Nem kaptunk jelet azonban egyik 

esetben sem 20 °C-on fehér fényben, annak ellenére, hogy az ubikvitin 

promóteres konstrukció jól működött minden esetben, és a CBF14 

promóter darabok is aktívak voltak hideg hatására (21. ábra). 

B 

21. ábra A Norstar CBF14 gén promóterének fényindukálhatósága 5 nap kék (B), fehér (W) 

vagy sötét (D) kezelés után. A grafikonok a vörös sejtek számát mutatják a G- és GATA-

boxot tartalmazó (A) és ezeket az elemeket nem tartalmazó (B) CBF14p:pporRFP:NOS  

konstrukcióval transzformált sejtekben kezelésenként az Ubikvitin promóter által 

vezérelt konstrukcióval transzformált sejtek számával normalizálva. 
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10 Az eredmények értékelése 

Napjaink egyik kiemelkedően fontos kutatási területe a fagytűrés 

molekuláris szintű jelátviteli rendszerének megismerése és megértése. 

Lúdfűben már számos tanulmány igazolta, hogy a fény által kiváltott 

jel, amit a különböző fotoreceptorok érzékelnek és továbbítanak, 

fontos szerepet játszik a fagytűrés folyamatában is (Franklin és 

Whitelam, 2007; Kidokoro és mtsai., 2009; Lee és Thomashow, 2012; 

Maibam és mtsai., 2013). A fagytűrésben kiemelkedő szerepet játszó 

CBF gének Arabidopsisban a cirkadián ritmus, az alacsony hőmérséklet 

és a fény együttes szabályozása alatt állnak (Kinmonth-Schultz és 

mtsai., 2013). Kísérleteink megkezdése idején gabonafélékben azonban 

ez a komplex szabályozó hálózat még nagyrészt feltáratlan volt, kevés 

irodalmi adat állt rendelkezésre a CBF gének és a fény kapcsolatáról. 

Vashegyi és mtsai. (2013) megállapították, hogy az árpa CBF9-es és 

CBF14-es génje hidegben indukálódik függetlenül a fotoszintézistől. 

Crosatti és mtsai. (1999) pedig az árpa COR14b fehérje felhalmozódását 

tanulmányozták különböző fényviszonyok között. Azonban a fotoreceptor 

családok által továbbított jel és a CBF-ek illetve a fagytűrés 

kapcsolata teljesen feltérképezetlen terület mind árpában, mind 

búzában. 

10.1 A módosított fényspektrum és a hőmérséklet hatása a CBF14 

génexpresszióra és a fagytűrésre 

A Nure és Cheyenne árpa és búza fajták fagytűrése már 15 °C-on 

növekedett alacsony vörös/távoli-vörös aránnyal rendelkező fehér fény 

hatására. Franklin és Whitelam (2007) Arabidopsis esetén hasonló 

jelenséget írt le: 16 °C-on megnövekedett CBF és COR15a expressziót, 

valamint fagytűrést tapasztaltak alacsony vörös/távoli-vörös arányú 

fényben. 

A vörös és távoli-vörös fény érzékeléséért a fitokróm fotoreceptorok 

a felelősek, az arányuk által kiváltott válaszok továbbítása pedig 

elsősorban a phyB feladata. Lúdfűben leírták, hogy a phyB vörös fény 

által aktiválódott Pfr formája miután a sejtmagba transzportálódott a 

PIF4-hez illetve a PIF7-hez kapcsolódva gátolja a CBF-ek kifejeződését 

(Smith, 2000; Kidokoro és mtsai., 2009; Lee és Thomashow, 2012). 

Esetünkben 15 °C-on a folyamat ellentétes irányban játszódhatott le, 

távoli-vörös fény hatására a phyB nagyrésze Pfr formából inaktív Pr 

formába kerülhetett, vagyis a CBF-ekre gyakorolt gátló hatása 
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csökkent, ennek következtében az említett genotípusok CBF expressziós 

szintje és fagytűrése nőtt. 

Amikor 5 °C-on alkalmaztuk ugyanezt a fénybeállítást a hideghatás 

sokkal erőteljesebbnek bizonyult a fény hatásánál a CBF14 expresszió 

szintjén, bár 7 nap kezelés után szignifikáns fagytűrés növekedést 

tapasztaltunk. A fitokrómok kifejeződését sem tudtuk detektálni, 

expressziójuk a detektálási határérték alatt maradt. Rizsben hasonló 

jelenséget írtak le, Figueiredo (2011) szerint 5 °C-on a PIF-ek 

’alternatív splicing’-ja hatására az OsDREB1b fénytől függetlenül 

magas expressziós szintet mutat. Ebből azt a következtetést vonhatjuk 

le, hogy a spektrális összetételtől függő fagytűrés növekedés 

elsősorban egy korai adaptációs mechanizmus lehet, mely megelőzi a 

hidegedződést: ősszel a csökkenő, de még nem edződési hőmérséklet és 

a rövidülő nappalhosszhoz képest hosszabb alkonyati időszak hatására 

aktiválódik a CBF regulon, ezzel segítve a növény felkészülését az 

éjszakai hirtelen lehűlésre. Ez a jelenség pedig egyben magyarázatot 

is adhat a G3116 eltérő viselkedésére. Az őszi hőmérséklet ingadozás 

mértéke szélességi körtől függ. A vizsgált genotípusok közül a 

legnagyobb fagytűréssel rendelkező Cheyenne Nebraskából (USA) 

származik, LT50 értéke -16 °C (Fowler és mtsai., 1996), míg a Nure 

olaszországi fajta LT50 értéke -9 °C (Limin és mtsai., 2007). Ezzel 

szemben a libanoni eredetű G3116 enyhe fagytűréssel rendelkezik 

(Dubcovsky és mtsai., 1996), mivel azon az éghajlaton nem kellett a 

hirtelen őszi lehűléshez alkalmazkodnia, hiszen az átlagos minimum 

hőmérséklet még novemberben is 15 °C. 

10.2 A fitokrómok által indukált CBF14 expresszió modellje 

Kísérleteinkben jól detektálható fagytűrés növekedést tapasztaltunk 

önmagában a besugárzott fény spektrális összetételének 

megváltoztatásával már nem induktív 15 °C-on is, így kapcsolatot 

kerestünk a vörös és távoli-vörös hullámhosszú fény elnyeléséért 

felelős fitokrómok és a CBF14 expresszió között. Vizsgálatainkból 

kiderült, hogy a PHYA expressziója mindhárom genotípusban 

megnövekedett a kezelés hatására, míg a G3116 esetén a PHYA mellett a 

PHYB is indukálódott. Arabidopsisban a phyA sötétben akkumulálódik, 

de fényben gyorsan degradálódik (Clough és Vierstra, 1997; Sharrock 

és Clack, 2002). A folyamatos távoli-vörös által kiváltott nagy 

besugárzási reakciót (HIR) a phyA közvetíti (Casal és mtsai., 1998). 

Vagyis a kezeléskor hozzáadott nagy mennyiségű távoli-vörös fény 

indukálta a PHYA gén kifejeződését, és a fehérjét is aktív formában 

tartotta. Paradicsomon végzett vizsgálatok szerint a phyA és a phyB 
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antagonista módon szabályozzák a CBF-ek expresszióját, a phyA pozitív, 

a phyB negatív hatást gyakorol (Wang és mtsai., 2016). A tanulmány 

szerint a phyA mutáns növények fagytűrése hozzáadott távoli-vörös fény 

hatására nem változott, míg a kontroll és a phyB mutánsoké nőtt. 

Tudjuk továbbá, hogy rizsben a PHYA kifejeződése a phyB gátlása alatt 

áll (Baba-Kasai és mtsai., 2014). 

Eredményeink és az irodalmi adatok alapján felállítottunk egy modellt 

(22. ábra), amely bemutatja azt a folyamatot, ahogyan a fényviszonyok 

befolyásolják a CBF14 gén expresszióját. Kontroll körülmények között, 

fehér fényben a phyB készlet nagy része aktív formába kerül. Mivel a 

phyA fényben bomlik és expresszióját a phyB gátolja, így csak kis 

mennyiségben fordul elő. A CBF14 pedig szintén a phyB gátlása alatt 

áll. Amikor a fényben a vöröshöz képest a távoli-vörös túlsúlyba kerül 

a phyB receptorok nagyobbik része inaktiválódik, így a PHYA 

expressziója emelkedik, a fehérje mennyisége megnő és aktív formában 

van. Ezzel egyidőben a CBF14 is feloldódik a gátlás alól, 

expresszióját pedig a phyA is segíti. 

A G3116 esetében azonban hiába játszódik le ez a folyamat, mivel 

mellette nő a PHYB expressziója is, mindig marad elég aktív phyB a 

CBF14 gátláshoz. 

A modell nem teljes, lúdfűben és rizsben ugyanis már ismert, hogy a 

CBF-eket a fitokrómok a Phytochrome Interacting Factorokhoz (PIF) 

kötődve, és nem közvetlenül szabályozzák (Kidokoro és mtsai., 2009; 

Cordeiro és mtsai., 2016). Egyelőre azonban sem árpában, sem búzában 

nem azonosítottak ilyen faktorokat. 

A fitokrómok szerepének tisztázásához a legegyszerűbb és 

legközvetlenebb mód fotoreceptor mutáns növények tanulmányozása 

22. ábra. A CBF14 fitokrómok általi szabályozásának modellje. Fehér fényben a CBF14 és 

a PHYA a phyB gátlása alatt áll, mely gátlás alacsony vörös/távoli-vörös arányú fény 

hatására a phyB receptor inaktívvá válásának hatására megszűnik, a phyA így ki tudja 

fejteni indukáló hatását. 
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lenne, de kísérleteink kivitelezésének idején ilyen mutánsok nem 

álltak rendelkezésünkre. Azóta Chen és mtsai. (2014) valamint Pearce 

és mtsai. (2016) leírtak ilyen phyB és phyC mutánsokat tavaszi 

habitusú Kronos Spring durumbúzában, és szerepüket a virágzás 

folyamatában igazolták. Pearce és mtsai. (2016) azt találták továbbá, 

hogy a phyB null mutáns növényekben a CBF-ek célgénjei között számon 

tartott WCOR413-A, WCS19a-B, WCOR14-B és WCOR15-A gén magasabb 

mértékben fejeződött ki, azonban a CBF gének kifejeződésében 20 °C-on 

nem találtak különbséget. 

10.3 A monokromatikus fény hatása a CBF14 expresszióra 

Tovább tanulmányozva a fotoreceptorok és a CBF14 expresszió közötti 

összefüggést monokromatikus fénykezeléssel gerjesztettük külön-külön 

az ismert fotoreceptor családokat. A fehér fényt három biológiailag 

aktív szegmensre osztottuk, kékre, vörösre és távoli-vörösre. A fény 

és a hőmérséklet hatását külön-külön és együtt is detektáltuk. Mind a 

két környezeti tényező pozitív hatással bírt a CBF14 expressziós 

szintjére, az alacsonyabb hőmérsékletnek önmagában volt egy 6-11–

szeres indukáló hatása mindhárom vizsgált genotípusban, míg a fény 

hullámhossztól és genotípustól függően 1-32-szeres növekedést 

okozott. A két kezelés hatása pedig additívnak bizonyult. 

A legnagyobb hatást a kék fény váltotta ki, míg a vörös és a távoli-

vörös kevésbé hatott. A genotípusok között a legnagyobb különbséget a 

Nure-nál tapasztaltuk, ahol a fény hatása, leginkább a kék fényé, 20 

°C-on jelentősebb volt, mint 15 °C-on, míg a másik két genotípusnál a 

fény a hőmérséklettől függetlenül ugyanakkora mértékű hatást 

gyakorolt. 

A kék fény érzékeléséért és a jel továbbításáért a CRY1/2 és a phyA 

fotoreceptorok a felelősek. Esetünkben a kék fény jelentős változást 

okozott a CBF14 expresszióban, míg a távoli-vörös jóval kisebbet, így 

elfogadhatjuk, hogy a kék-fényválaszban a CRY receptorok játszhatnak 

jelentősebb szerepet. 

Köztudott, hogy kismértékű fitokróm expressziós változás nagymértékű 

fényválaszban is megnyilvánulhat (Cherry és mtsai., 1992). Ezért 

ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, hogy a fény hogyan szabályozza 

ezeknek a receptoroknak a válaszreakcióját, transzkripciós, 

transzlációs és poszt-transzlációs szinten is tanulmányoznunk kellene 

őket. Arabidopsisban különböző mértékben ugyan, de a fény szabályozza 

az öt fitokróm stabilitását (Nagy és Schafer, 2002; Casal és mtsai., 

2013), valamint a TaCRY2 fehérjéről is ismert, hogy sötétben a 

sejtmagban lokalizálódik, ahol kék fény hatására degradálódik (Xu és 
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mtsai., 2009). A fotoreceptorok által közvetített jelátvitel 

hatékonysága nagyban függ az aktív fotoreceptorok mennyiségétől, jelen 

munkánk során azonban lehetőségeink csak az első lépcső vizsgálatáig, 

vagyis a transzkripciós szint detektálásáig terjedtek. 

Arabidopsisban a CRY1/2 receptorokat kódoló gének minden sejttípusban 

és szervben kifejeződnek, expressziójuk nem függ a fénytől (Yu és 

mtsai., 2011). Borsóban viszont Platten és mtsai. (2005) a búza és 

árpa eredményeinkkel megegyező megállapítást tettek, esetükben is a 

kék fény represszálta a CRY2b gén kifejeződését. Xu és mtsai. (2009) 

a búza CRY1a gént vizsgálva azt tapasztalták, hogy expressziós szintje 

vörös fény hatására emelkedik, valamint kék fény hatására a TaCRY2a-

GFP fúziós fehérje a sejtmagból citoplazmába transzportálódik. 

Repcében (Brassica napus) pedig a kék fény fokozza a CRY1a fehérje 

felhalmozódását (Chatterjee és mtsai., 2006). Vizsgálataink szerint, 

míg a búza CRY1a kis mértékben kék és vörös fényindukálható, addig az 

árpa CRY1a gén mindenféle fény hatására represszálódik. Valószínű, 

hogy a kismértékű kék fény által indukált CRY1/2 expressziós 

változással nem magyarázható a kék fény indukálta nagymértékű CBF14 

indukció. Eredményeink inkább arra engednek következtetni, hogy a 

monokromatikus fénykezelések és a hőmérséklet hatása additív, vagyis 

a két jelátviteli útvonal a lánc utolsó lépésénél, nagy 

valószínűséggel a CBF14 promóter aktiválásakor találkozik. Ezt az 

elméletet erősítik a Norstar CBF14 gén promóterének vizsgálata során 

kapott eredményeink is. A G-box GATA motívum eltávolítása a 

promóterből megszüntette annak fényindukálhatóságát, de a promóter 

továbbra is hidegindukálható maradt. A G-box szerepe a CBF-ek 

fényregulációjában nem ismeretlen (lásd 7.4.3-as fejezet), de eddigi 

adatok alapján a hozzá kapcsolódó transzkripciós faktorok represszáló 

hatással bírtak (Kidokoro és mtsai., 2009; Lee és Thomashow, 2012). 

Nem áll ugyan rendelkezésünkre információ arról, hogy a jelen 

dolgozatban alkalmazott kísérleti beállítások mellett milyen 

transzkripciós faktorok kötődnek ehhez az elemhez, illetve a vizsgált 

két elem kombinációjához, és ezek a transzkripciós faktorok milyen 

kapcsolatban vannak a különböző fotoreceptorokkal, de ennek további 

tanulmányozása segíthetne teljes és átfogó képet kapni a fényminőség 

által szabályozott CBF14 expresszió és az általa indukált 

fagytűrésnövekedés folyamatáról. 
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11 Összefoglalás 

A növényi fagytűrés egy komplex folyamat, transzkriptomikai, 

proteomikai és metabolomikai változások együttese, amit egyszerre több 

környezeti tényező, valamint a növény genetikai háttere is 

nagymértékben befolyásol. Az őszi vetésű gabonafélék kelés után gyenge 

fagytűréssel rendelkeznek, melynek mértéke az ősz folyamán a csökkenő 

hőmérséklet, valamint a fényviszonyok megváltozása miatt az első 

fagyok bekövetkezéséig maximálisra fokozódik. A folyamatban 

kulcsfontosságú szerepet játszanak a CBF transzkripciós faktorok, 

melynek egy csoportja egy bizonyos küszöb hőmérséklet alatt fokozottan 

kifejeződik beindítva ezzel a COR géneket melynek hatására kialakul a 

fagytűrés. Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a 

fényspektrum változása befolyásolja-e, és ha igen hogyan és milyen 

jelátviteli útvonalon keresztül az őszi gabonafélék fagytűrését. 

Bebizonyítottuk, hogy a szakirodalom szerint a fagytűrésben kiemelkedő 

szerepet játszó és egyben hidegindukálhatóként ismert árpában és 

búzában is megtalálható CBF14 gén expressziója az alacsony hőmérséklet 

mellett az alkonyati fényre jellemző alacsony vörös/távoli-vörös 

arányú fény alkalmazásával is növelhető. A hidegedződés szempontjából 

küszöbérték feletti 15 °C-on már sikerült csökkenteni a fehér fényhez 

hozzáadott távoli-vörös fény segítségével a levelek sérülésének 

mértékét fagyasztás során búzában és árpában, míg alakorban a 

fényspektrum változásának nem volt hatása a fagytűrésre, ahogy a CBF14 

expresszióra sem. Ugyanezt tapasztaltuk a CBF14 targetjeiként ismert 

COR14b, WCS120 és DHN5 esetén is. A fény és a CBF jelátviteli útvonal 

kapcsolatának tanulmányozásakor megvizsgáltuk a vörös és távoli-vörös 

fény érzékeléséért felelős fotoreceptorokat kódoló gének expressziós 

szintjét és azt tapasztaltuk, hogy a hozzáadott távoli-vörös fény 

indukálja a PHYA gén expresszióját mindhárom vizsgált genotípusban, 

míg a PHYB expresszióját csak a fényspektrum változtatásra nem reagáló 

alakorban. Ez a vizsgált genotípus őszi volta ellenére alacsony 

fagytűrő képességgel, illetve libanoni eredettel bír, ahol sem a téli 

fagyok, sem az éves spektrumváltozás nem olyan jelentős, hogy az ilyen 

irányú adaptáció létrejöhessen. Ezzel szemben a másik két genotípus 

nagyobb fagytűrő képességgel bír és északabbi területről származik, 

ahol az ősszel rövidülő nappalok és a hosszabbodó alkonyati peridódus 

aránya mintegy korai adaptációs jelként felkészíti a növényt a 

hirtelen éjszakai lehűlésre, valamint elindítja magát a hidegedződési 

folyamatot már az igen alacsony nappali hőmérséklet beállta előtt. 
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Saját tapasztalatunk és irodalomban elérhető információk alapján 

feltételezhetjük tehát, hogy a következő folyamat játszódik le: ősszel 

a nappali hőmérséklet elkezd csökkenni, maximuma már nem haladja meg 

a 15 °C-ot, a nappalok rövidülnek, az alkonyati periódus a 

nappalhosszhoz képest hosszabb. Az alkonyati fényre jellemző az 

alacsony vörös/távoli-vörös arány, melyet a fitokróm fotoreceptorok 

érzékelnek. A távoli-vörös fény arányának növekedésével a phyB 

fotoreceptor egyre nagyobb része kerül inaktív állapotba. Ezzel 

szemben a phyA-ból több termelődik és mivel ez a fotoreceptor távoli-

vörös megvilágítás hatására is aktíválódik, így aktív formájának 

nagyobb lesz az aránya sejten belül, mint a phyB-é. A phyB gátló 

hatást fejt ki a CBF-ekre Arabidopsisban, és a phyA indukáló hatású 

paradicsomban. Így feltételezhető, hogy esetünkben az aktív phyA 

indukálja a CBF14-et és az inaktív phyB nem tudja gátolni 

kifejeződését. A CBF14 indukálja targetjeit ami megnövekedett 

fagytűrést eredményez. Ezzel szemben alakorban phyB-ből több 

termelődik, aminek következtében maradhat annyi aktív receptor, ami 

továbbra is gátolja a CBF14-et. 5 °C-os edzési hőmérsékleten ugyan 

van rövid távú hatása a spektrumnak a fagytűrésre, de ez hosszabb 

távon eltűnik, beindul a tényleges hidegedződés, a korai folyamatot 

pedig eddigi kísérleteink során nem sikerült összekapcsolni a CBF 

jelátviteli rendszerrel. 

Részletesen megvizsgálva a CBF14 fényindukálhatóságát és az indukció 

hőmérsékletfüggését arra a következtetésre jutottunk, hogy sötét 

adaptációt követően önmagában 5 °C-os (20-15 °C-ra csökkentve) 

hőmérséklet csökkenéssel sötétben is indukálható a CBF14 expresszió. 

Monokromatikus kék fényt használva a legnagyobb mértékű az indukció, 

ettől elmarad a vörös és távoli-vörös hatása. Ezeket az eredményeket 

azonban nem sikerült egyik fotoreceptor expressziós változásához sem 

kapcsolnunk. A fénykezelés hatása a hőmérséklettől független, kivéve 

árpában, ami 20 °C-on érzékenyebb a fényre, mint 15 °C-on, viszont a 

hőmérséklet és a fény hatása minden esetben additív, ami a két 

jelátviteli lánc független voltát bizonyítja és találkozási 

pontjukként a CBF14 promóterét jelöli meg. 

Megvizsgálva a Norstar őszi búza promóterében lévő elemeket több LRE-

t sikerült azonosítanunk, melyek közül különösen egy GATA-box G-box 

páros bizonyult érdekesnek. A G-boxról régóta ismert, hogy a PIF-ek 

fő kötőhelye, melyek a fitokrómoktól függően szabályozzák a target 

génjeik expresszióját, így könnyen játszhatnak kulcsfontosságú 

közvetítő szerepet a fitokróm fotoreceptorok és a CBF14 között is. A 

GATA-box jelenléte a G-box közelében pedig növeli annak specifitását. 
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Eltávolítva ezt a két elemet a promóterből annak fényindukálhatósága 

megszűnt, viszont a promóter továbbra is indukálódott hidegre ezzel 

is bizonyítva azt a feltevésünket, hogy a két jelátviteli útvonal 

egymástól függetlenül hat. 

Eredményeink azt támasztják alá, hogy érdemes a jeltáviteli út további 

komponensét vizsgálni, azokat a transzkripciós faktorokat 

azonosítani, melyek a CBF14 promóteréhez közvetlenül kötődnek, 

legyenek azok akár búzában és árpában eddig ismeretlen PIF-ek, akár 

egyéb faktorok. 
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13 Tézisek 

1. A fehér fényhez kiegészítésként adott távoli-vörös fény, illetve 

az így kialakuló alacsony vörös/távoli-vörös arány, már 15 °C-

on növeli a CBF14 gén expressziós szintjét az őszi habitussal 

rendelkező Nure árpa, és Cheyenne búza genotípusok esetén, míg 

nem okoz jelentős változást a szintén őszi habitusú G3116 alakor 

genotípusnál. 

2. Az ily módon megemelkedett CBF14 expresszió hatására a CBF 

regulon néhány tagjának expressziójában (WCS120, COR14b, DHN5) 

szintén emelkedés mutatható ki, ami a levelekben mérhető 

fagytűrés növekedésben teljesedik ki. 

3. A vörös és távoli-vörös fény érzékeléséért felelős fitokróm 

fotoreceptorok közül a PHYA génexpressziós szintje szintén 

emelkedik a hozzáadott távoli-vörös fény hatására mindhárom 

vizsgált genotípusban, míg a G3116 esetén a PHYB is szignifikáns 

expressziós változást mutat feltételezve ezzel a phyA pozitív, 

és a phyB negatív hatását a CBF14-re nézve. 

4. A folyamat hőmérséklet függő, 5 °C-on beindul a tényleges 

hidegedződés, és a fényspektrum függő CBF14 expresszió már nem 

kimutatható, de az első héten még fagytűrés növekedés 

tapasztalható. 

5. Legnagyobb mértékben a monokromatikus kék, aztán a vörös és 

távoli-vörös fény önmagában is indukálja a CBF14 expressziót, a 

kék fény válasz pedig független a kriptokróm fotoreceptorok 

expressziós szintjétől. 

6. A hőmérséklet és a fény hatása additív, független jelátviteli 

úton keresztül indukálják a CBF14 expressziót. 

7. A Norstar őszi búza promóterében található GATA és G-box elemek 

szabályozzák a gén fényindukálhatóságát, jelenlétükben a 

promóter kék fényben aktív, míg hiányukban nem. A két elemnek 

azonban nincs szerepe a hidegre adott válaszban. 
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14 Thesis 

1. CBF14 gene expression at 15 °C can be induced by white light 

supplemented with far-red light (low red/far-red ratio) in case 

of winter barley Nure and winter wheat Cheyenne but not in case 

of winter einkorn G3116. 

2. Increased gene expression levels of the members of the CBF 

regulon (WCS120, COR14b, DHN5) can be detected due to the 

increased CBF14 gene expression level, and increased freezing 

tolerance can be also confirmed by freezing tests. 

3. The expression level of the PHYA red and far-red light absorbing 

fotoreceptor gene increases by the supplemental far-red light 

in all the three examined species but PHYB significantly 

expresses only in G3116, suggesting the positive role of phyA 

and negative influence of phyB on CBF14. 

4. The process is temperature dependent, cold acclimation starts 

at 5 °C where the spectrum dependent CBF14 expression is not 

detectable, but increased freezing tolerance is experienced on 

the first week. 

5. To the largest degree monochromatic blue, then red and far-red 

light have influence on CBF14 gene expression. Blue light 

respond seems to be independent from the gene expression level 

of Cryptochrome photoreceptors. 

6. The effect of temperature and light seems to be additive on 

CBF14 gene expression having an effect via separate pathways. 

7. GATA and G-box elements present in the promoter of winter wheat 

Norstar’s CBF14 gene, have a role in its light response. The 

promoter containing these elements is inducible by blue light 

but not inducible by the absence of the elements, which have no 

role in the cold response of the promoter. 
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16 Mellékletek 

1. melléklet 

Primer szekvenciák és referenciák 

Gén neve 
Forward szekvencia 

5’-3’ 

Reverz szekvencia 

5’-3’ 
referencia 

CBF14 CCACCAAATATGGGAGGAAA CTTTCACAATGAACGAGCA 
Dhillon és 

mtsai., 

2010 
CRY1a CAGCCTCAGACTCGGATGG CTGAAGTGGATGGTGCTATGCC 

EF601539.1 

EF601540.1 

CRY2 CTGGTGGTTATTTAGTTGGGTCGT GTACCACTATCGGCACTGTCATC 
EF601541.1 

EF601542.1 

Cyclophilin CCTGTCGTGTCGTCGGTCTAAA ACGCAGATCCAGCAGCCTAAAG 
Burton és 

mtsai., 

2004 
HvCBF14 GTTGAATGAGCACTGGTTTGG ACAATGAACGAGCAGGTATGG 

Morran és 

mtsai., 

2011 

HvCRY1a CACATGGAAGTGGACCGTGC CGCTGGCAACTTGTTCCCTG 

DQ201149.1 

DQ201150.1 

DQ201151.1 

HvCRY1b GATGGAAGTCCATTGGGAACC CATACGGTGCTGAGGTTGCTG 

DQ201152.1 

DQ201153.1 

DQ201154.1 

HvCRY2 GGCTCGCGAGTGCTTAGATG GGAGCACTTGGAGATAGTTCCTTC 
DQ201155.1 

DQ201156.1 

PHYA TGCAGCACATTCAGAGAGGG CCCTAGTGCCTTGTGCAGAG 
Novák és 

mtsai., 

2016 
PHYB GACCTGTCGCCTCACCACT CAGCGAGATCTCCCGTGC 

Novák és 

mtsai., 

2016 
PHYC TCCAAGCACAGCGAGCG GGTTGACCTCCCCGAAGAC 

Novák és 

mtsai., 

2016 
pUC M13 cgccagggttttcccagtcacgac tcacacaggaaacagctatgac 

Promega 

Corporation 

pANIC6A 

NcoI F 
CAGATGCAGACCATGGCTCTTTC - - 

CBF14 NcoI 

R 
- ATATCCATGGATCGATCGCAGTG 

Norstar 

CBF14 

promóter 

unpublished 

CBF4 GCTGTTCTCCATGTCGTCAG TAGTACGACCCGGCAACC 
Dhillon és 

mtsai., 

2010 
CBF12 GTCCCACTCCCACTCACAG ACATGTCGTGGCACAATGC 

Dhillon és 

mtsai., 

2010 
CBF13 TGGACATCGACATGTTCAGGCTTG AGAGCAGAATCAGATGGGGAATC 

Dhillon és 

mtsai., 

2010 
CBF15 

CATGTTCGAGCTGGATATGTCCGGG

G 
GGGAACAGCTTCGGTTTGTTCATGC 

Dhillon és 

mtsai., 

2010 
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CBF16 GCGGCATGCCTCCAACAGCGCAG ACGTGCCCAGGTCCATCTCCCCG 
Dhillon és 

mtsai., 

2010 
COR14b GAGCGACTCCTGCTAACGAC CTACCGCCTCCTGTACCTTG 

Dhillon és 

mtsai., 

2010 
WCS19 TAGTCCGATCTGTATCGCTCAATTC GCGGTAATCCTATATCACAGAAAAT 

Campoli és 

mtsai., 

2009 
WCS120 CGTTGGAGGAGAGAATGTATTATG CTGCGTCTGTCTCTTGGATAAG 

Campoli és 

mtsai., 

2009 
HvCOR14b TTGAGGATGTGAGCAAATGAG TACATCGTCAATGACGAGACC 

Morran és 

mtsai., 

2011 
HvDHN5 TGGCGAAGTTCCACCGTATGC ACGAAAACTGTTGCCACACTG 

Morran és 

mtsai., 

2011 
Ta30797 GCCGTGTCCATGCCAGTG TTAGCCTGAACCACCTGTGC 

Paolacci és 

mtsai., 

2009 1. melléklet A dolgozatban felhasznált primerek jegyzéke és származása. Még nem 

publikált primerek esetén a primer tervezéséhez felhasznált szekvencia GenBank 

azonosítója került feltüntetésre. 

2. melléklet 

4 órás fénykiegészítés Fv/Fm értékei 

  6. nap 9. nap 13. nap 16. nap 20. nap 

Nure 
W+FR 0.80±0.01 0.79± 0.01 0.79±0.01 0.80±0.01 0.72±0.06 

W 0.77±0.02 0.79±0.01 0.78±0.03 0.77±0.02 0.77±0.01 

Cheyenne 
W+FR 0.78±0.05 0.79±0.02 0.77±0.03 0.76±0.04 0.76±0.04 

W 0.80±0.06 0.78±0.02 0.74±0.11 0.70±0.05 0.72±0.07 

2. melléklet A Nure és Cheyenne növények Fv/Fm értékei 4 órás fénykiegészítés hatására 

és fehér fényben 15 °C-on a kezelés 6. 9. 13. 16. és 20. napján. 

3. melléklet 

12 órás fénykiegészítés Fv/Fm értékei 

  6. nap 9.nap 

Nure 
W+FR 0.80±0.01 0.79±0.01 

W 0.76±0.00 0.77±0.01 

Cheyenne 
W+FR 0.79±0.01 0.77±0.02 

W 0.77±0.01 0.77±0.01 

3. melléklet A Nure és Cheyenne növények Fv/Fm értékei 12 órás 

fénykiegészítés hatására és fehér fényben 15 °C-on a kezelés 6. és 

9. napján. 
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4. melléklet 

  

4. melléklet A hőmérséklet hatása a 

fitotokrómokat kódoló gének expressziójára sötét 

kezelés (D) során. A) Nure (árpa) B) Cheyenne 

(búza) C) G3116 (alakor). A két napig 

sötétadaptált növények kezelési hőmérsékletét 

20◦°C-ról 15 °C-ra csökkentettük 4, illetve 8 

órára. A kontroll növények kezelési hőmérséklete 

nem változott. Az ábrán látható értékek 

normalizációja az azonos időpontból származó 

kontroll mintákkal történt. A csillagok a 

kontrolltól való 5%-os szignifikancia szinten 

való eltérést jelölik. 
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5. melléklet 

  

5. melléklet A fény és a hőmérséklet kombinált 

hatása a fitokrómokat kódoló gének 

expressziójára két nap sötétadaptáció után. Az 

ábrán feltüntetett értékek a Nure (árpa) (A), 

Cheyenne (búza) (B) és G3116 (alakor) (C)  

fitokróm gének expressziós szintjét 

szemléltetik 4 illetve 8 óra vörös (R), távoli-

vörös (FR), vagy kék (B) fénykezelés után 15 °C-

on. A kontroll növények 20 °C-on 4 vagy 8 óra 

sötétkezelést (D) kaptak. Az azonos betűk 

egymástól 5 %-os szignifikancia szinten nem 

különböznek. Az ’a’-val jelölt értékek a 4 vagy 

8 órás sötétben történt kontrollkezeléstől, 

aminek relatív expressziós szintje 1 (nincs 

ábrázolva), nem térnek el. 



86 

 

6. melléklet 

 

6. melléklet Vörösen fluoreszkáló sejtek detektálása levélszövetben fluoreszcens 

mikroszkóp segítségével. 




