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Online platform (MS TEAMS):  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTJiZmI2N2EtMzYzZi00NjE1LWFhMzktMDJjZjRkYzRmMWE5%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-
747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-
ea80196916aa%22%7d 

 

PROGRAM 

 

10.00 MEGNYITÓ 

A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány bemutatkozása 

10.15-11.15 ELŐADÁSOK  

Elnök: Prof. dr. Szőke Éva 

10.15-10.30 Szepesi Ágnes és Erdei László: Modernkori kihívások előtt a növényanatómia  

10.30-10.45 Mikóné Hamvas Márta, Galajda Eszter, Tótik Angéla, Freytag Csongor: Az Allium ursinum 

L. és a Convallaria majalis L. összehasonlító szövettani vizsgálata 

10.45-11.00 Farkas Ágnes, Papp Nóra: Egy újra felfedezett illóolaj-tartalmú gyógynövény, a Tanacetum 

balsamita L. anatómiája 

11.00-11.15 Domokos Erzsébet, Martonfi Gréta-Tamara, Laczkó Zöld Eszter: Hozzájárulások a romániai 

piacon található akác- és hársmézek melisszopalinológiai vizsgálatához 

 

11.15-11.30 SZÜNET 

 

11.30-12.15 ELŐADÁSOK  

Elnök: dr. Farkas Ágnes 

11.30-11.45 Roumaissa Ounoki, Richard Hembrom, Ágh Ferenc, Sóti Adél, Horváth Sára, Schubert Helga 

Fanni, Enkhjin Enkhbileg, Szögi-Tatár Bernadett, Solymosi Katalin: Só- és szárazságstressz hatása a 

színtestek ultrastruktúrájára 

11.45-12.00 Enkhjin Enkhbileg, Solymosi Katalin: A plasztisz-differenciáció és fotoszintetikus aktivitás 

kapcsolata a vadgesztenye levelének élettartama alatt   

12.00-12.15 Poór Péter, Czékus Zalán, Koprivanacz Péter, Kukri András, Nadeem Iqbal, Ördög Attila: A 

bakteriális elicitor flg22 napszakfüggő hatása a mezofillum és a zárósejtek fotoszintetikus aktivitására 
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12.15-14.00 EBÉDSZÜNET 

 

14.00-15.45 E-POSZTEREK BEMUTATÁSA (5 perc bemutatás, 5 perc vita) 

Elnök: dr. Solymosi Katalin 

14.00-14.10 Szabó László Gy.: Növényanatómusok közreműködése a „Magyarország kultúrflórája” 

monográfiáiban  

14.10-14.20 Erdei László, Szepesi Ágnes: A Növénytani Tanszékek 100 éves történelme 

14.20-14.30 Varga Erzsébet, Török Tamás: Verbascum fajok mikroszkópos vizsgálata  

14.30-14.40 Böröcz Bianka, Papp Nóra, Balázs Viktória Lilla: A Narcissus poëticus L. hisztológiai 

vizsgálata   

14.40-14.50 Harmath Lilla Édua, Papp Nóra, Balázs Viktória Lilla: Az erdei kutyatej (Euphorbia 

amygdaloides L.) hisztológiai értékelése  

14.50-15.00 Marah Shawawreh, Filep Rita, Purger Dragica, Farkas Ágnes: Özön-gyógynövényünk, a 

magas aranyvessző anatómiája különböző magyarországi élőhelyeken  

15.00-15.10 Pálfi Péter, Sípos Lilla, Szőllősi Réka, Szabó Dominik, Szepesi Ágnes: A hipuzinációban 

szerepet játszó enzim, a dezoxihipuzin-hidroxiláz gátlásának hatása paradicsom magok csírázására és 

korai fejlődésére  

15.10-15.20 Agócs Attila, Farkas Ágnes: Magyar akác-, hárs- és napraforgómézek melisszopalinológiai 

értékelése  

15.20-15.30 Balázs Viktória Lilla, Szabó Péter, Kocsis Béla, Radványi Lilla, Farkas Ágnes: Akác- hárs- 

és napraforgómézek biofilm képződést gátló hatásának szemléltetése scanning elektronmikroszkóp 

segítségével  

 

 

15.45 DISZKUSSZIÓ, ZÁRSZÓ 
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MODERNKORI KIHÍVÁSOK ELŐTT A NÖVÉNYANATÓMIA  

 

Szepesi Ágnes és Erdei László 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Növénybiológiai 
Tanszék, Szeged, Közép fasor 52. 6726 

Email: szepesia@bio.u-szeged.hu 

 

A Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszéke kerek 100 éves múltra tekint vissza. A 
növényanatómia már a kezdetek óta szervesen hozzátartozik a növénybiológiai oktatáshoz és a 
kutatáshoz egyaránt. Az eltelt 100 év során több nemzedék sajátíthatta el és használhatta azt a tudást, 
amit olyan híres és elismert szakembereknek köszönhetünk, mint pl. Győrffy István vagy Mihalik Erzsébet. 
A növényanatómiai oktatás és kutatás fejlődését nemcsak a kiváló szakemberek, de a rendelkezésre álló 
eszközök folyamatosan történő modernizálása és beszerzése is biztosította. Napjainkban azonban a 
növényanatómia új kihívásokkal néz szembe (1,2). Az egyre érzékenyebb festési eljárások, valamint 
képalkotó rendszerek megjelenése újfajta hozzáállást várnak el a növényanatómusoktól, ami indokolná 
a hallgatók és a leendő növényanatómusok más csatornákon való elérését, igazodva napjaink digitális 
szemléletéhez. Az előadásban bemutatjuk azokat az újfajta lehetőségeket, ami felkelthetné és 
biztosíthatná a fiatalok érdeklődését a növényanatómia iránt.     

     

Felhasznált irodalom: 

1) Crisci, J. V., Katinas, L., Apodaca, M. J., & Hoch, P. C. (2020). The End of Botany. Trends in plant 
science, 25(12), 1173–1176. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.09.012 

2) Sokoloff, D.D., Jura-Morawiec, J., Zoric, L., Fay, M.F, (2021) Plant anatomy: at the heart of modern 
botany, Botanical Journal of the Linnean Society, 195 (3), 249–253, 
https://doi.org/10.1093/botlinnean/boaa110 

 

Köszönet: A kutatásaink pénzügyi hátterét az NKFIH FK129061 számú pályázat biztosította.  
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AZ ALLIUM URSINUM L. ÉS A CONVALLARIA MAJALIS L.  

ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVETTANI VIZSGÁLATA 

 

Mikóné Hamvas Márta, Galajda Eszter, Tótik Angéla, Freytag Csongor 

Debreceni Egyetem TTK, Növénytani Tanszék 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Email: hamvas.marta@science.unideb.hu 

 
 

A medvehagyma (Allium ursinum) közkedvelt gyógynövény, leggyakrabban a levelét hasznosítják. A 
növény levele azonban nagyon könnyen összetéveszthető a gyöngyvirág (Convallaria majalis) levelével, 
mely rendkívül mérgező növény, már közepes mennyiség fogyasztása is halálhoz vezet. Sajnos ilyen 
jellegű mérgezésekről a hazai és külföldi újságokban, tudományos publikációkban is gyakran lehet 
olvasni.  

Ezért célul tűztük ki a két faj összehasonlító szövettani elemzését, különös tekintettel a gyűjtők által 
leszedésre kerülő levelekre.  

Mindkét faj begyűjtése 2020. májusában egy magánkertben történt, ahol már több, mint 8 éve fejlődnek. 
Így az eltérő környezeti tényezők nem befolyásolták az anatómiai bélyegeket. A növényekből kézzel, és 
megfelelő előkészítés, víztelenítés után fagyasztó feltéttel ellátott mikrotómmal készítettünk metszeteket, 
majd festési eljárásokat is alkalmazva preparátumokat. 

A növények földbeni módosult hajtásainak, a belőlük fejlődő primer gyökereknek és a virágzati 
tengelyeknek a felépítésében is rögzítettünk jól látható különbségeket, amelyek elsősorban az 
edénynyalábok eltérő elrendeződéséből és szövettani felépítéséből, elemeik számából adódtak. A levelek 
külső alaktana igen hasonló, de szövettani felépítésükben különbségeket lehetett megállapítani. 
Epidemisz-nyúzataik alapján mutatkoztak a legkarakteresebb különbségek, az alapsejtek alakjában, a 
sztóma-komplexek eloszlásában az adaxiális- és abaxiális-epidermiszek között. A különbségeket mérési 
adatokkal is megerősítettük. 

Eredményeinkkel e két növény levelének (drogjának) minél sikeresebb azonosításához szeretnénk 
hozzájárulni, valamint a készített szövettani felvételekkel a DE TTK Növénytani Tanszék Gyógynövény-
szövettani gyűjteményét gyarapítani. 

 
 

Köszönet: A munkánkat támogató pályázat: EFOP.3.4.3.-16 A Debreceni Egyetem fejlesztése a 
felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében. 
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EGY ÚJRA FELFEDEZETT ILLÓOLAJ-TARTALMÚ GYÓGYNÖVÉNY,  

A TANACETUM BALSAMITA L. ANATÓMIÁJA 
 

Farkas Ágnes, Papp Nóra 

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet,  
7624 Pécs, Rókus u. 2. 

Email: agnes.farkas@aok.pte.hu 
 

A már középkorban is gyógynövényként ismert boldogasszony tenyerét (Tanacetum balsamita L.) az 
erdélyi népi gyógyászatban sebgyógyítóként, féregűzőként és májbetegségek esetén alkalmazzák 1. A 
növény föld feletti részei 0,8-1,2% illóolajat tartalmaznak 2. A növény vizes-etanolos kivonata és illóolaja 
antibakteriális és antioxidáns hatású 3, így újabban előtérbe kerül az élelmiszerek frissességének 
megőrzése kapcsán is. Kutatómunkánk során célul tűztük ki a gyógyászatban leginkább alkalmazott levél 
anatómiájának bemutatásán túl a növény többi szervének szövettani jellemzését is, különös tekintettel az 
illóolajat kiválasztó képletek előfordulására.  

A gyökér, szár, tőlevél, szárlevél és virágzat mintákat felszálló etanol sorozatban víztelenítettük, majd 
Technovit 7100 hidroxietil-metakrilát alapú műgyantába ágyaztuk. Az Anglia Scientific típusú rotációs 
mikrotómmal készített kereszt- és hosszmetszeteket toluidinkékkel festettük. Az értékelést digitális 
kamerával felszerelt Nikon E200 mikroszkóppal végeztük, a mikrofotókat Capture 1.2 programmal 
készítettük. 

A gyökér rizodermisze alatt egy rétegben váladéktartó sejtek helyezkednek el, amelyek elszórtan a 
kéregparenchimában is megjelennek; a szállítószöveti elemek egyszerű fa- és háncsnyalábokba 
rendeződnek. A szárban az eredeti nyalábos szerkezet fokozatosan átalakul folytonos szállítószöveti 
gyűrűvé, a kéregparenchima szállítószövetekkel határos régiójában illóolaj járatok találhatóak. A tőlevél 
és szárlevél egyaránt izolaterális heterogén szerkezetű, a szubepidermális paliszád rétegek között 2-3 
sejtsornyi szivacsos parenchima foglal helyet. A levél epidermiszéhez gyakran kapcsolódnak T-alakú 
fedőszőrök. Az illóolaj kiválasztását a levél mirigypikkelyei végzik, amelyek a szár esetében is 
megjelennek. A fészekvirágzaban gyakoriak a kalcium-oxalát rozetta kristályok; mirigypikkelyeket és 2-
soros, 8-sejtes mirigyszőröket egyaránt megfigyelhetünk. 

Anatómiai vizsgálataink feltárták, hogy a gyökér kivételével a növény összes szerve képes illóolaj 
kiválasztására, ami változatos szövettani struktúrák segítségével valósul meg. 

 

Felhasznált irodalom: 

1 Péntek J, Szabó TA: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. 
Kriterion, 1985. 

2 Venskutonis PR: Ch. 41. Costmary (Chrysanthemum balsamita) Oils. In: Preedy V.R. (ed.) Essential 
Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Academic Press, 2016. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
416641-7.00041-9 

3 Baczek KB et al.: Ind. Crops Prod. 2017, 102: 154-163. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.03.009 

 

Köszönet: A kutatás az NKFIH K127944 sz. pályázat támogatásával készült. Köszönettel tartozunk 
Pajterné Kneif Adrienn vegyésztechnikusnak a metszetek elkészítésében nyújtott segítségéért. 
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HOZZÁJÁRULÁSOK A ROMÁNIAI PIACON TALÁLHATÓ AKÁC- ÉS HÁRSMÉZEK 

 MELISSZOPALINOLÓGIAI VIZSGÁLATÁHOZ 

 

Domokos Erzsébet1,2, Martonfi Gréta-Tamara1, Laczkó Zöld Eszter1 

1Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, 
Gyógyszerészeti Kar, Farmakognózia és Fitoterápia Tanszék. Gh.Marinescu 38 sz, 540139 

Marosvásárhely, Románia 
2Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, 

Marosvásárhely/Koronka 1C, 540485 Marosvásárhely, Románia 

Email: domokos.erzsebet@ms.sapientia.ro  

 

A dolgozat fő célja a romániai piacon forgalmazott uniflorális mézek botanikai eredetének vizsgálata, 
illetve a kapott eredmények összehasonlítása a termékcímkén feltüntetett adatokkal. A kísérlet során 
vizsgált mézek gyártási éve 2019. Az akácmézek közül 3 minta Maros megyéből származik, egy minta 
pedig Gorj megyéből. A három hársméz mintából egy szintén Maros megyéből, egy minta eredete 
Bukarest-Periș környéke, és egy pedig az Európai Unió területéről származik. 

A minőségi palinológiai elemzés optikai mikroszkóppal történt Louveaux et al. (1978) és Werner von der 
Ohe et al. (2004) által kidolgozott módszerek alapján. A mézminták minőségi pollenelemzéséhez 10 g 
mézet oldottunk fel desztillált vízben. Az oldatot 10 percig centrifugáltuk 3000-3500 fordulat/perc 
sebességgel. A pollenspektrumokat legalább 500 pollenszem megszámolásával és azonosításával 
határoztuk meg egy Micros-Petunia MCX50 mikroszkóp segítségével. A pollenszemek botanikai 
eredetének meghatározásához mikroszkópikus fotókat készítettünk egy Ceti Topic-T mikroszkóphoz 
csatlakoztatott Canon EOS 1100D fényképezőgép segítségével. A pollenszemek méretét az ImageJ 
program segítségével határoztuk meg. A növényi taxonok pollenjének azonosítására különböző 
referencia fényképgyűjteményeket és szakkönyveket használtunk.  

A vizsgált akácméz mintákban 11 pollentípust, míg a hársmézben 8 pollentípust lehetett faji nemzetség 
vagy család szinten azonosítani az optikai mikroszkóp segítségével.  

A bevizsgált négy akácméz esetén az akác pollen aránya a mintákban 1,11% és 21,15% között található, 
ezzel mindenik minta az európai átlag (28,1±15,9%) alatt található és a romániai előírások szerint nem 
sorolhatók az első osztályú mézek közé. Az általunk vizsgált akácméz minták jelentős mennyiségben 
tartalmaznak repce, utifű és/vagy Asteraceae fajoktól származó pollent. A hársmézekben a hárs pollen 
arányát 4,11% és 12,65% közöttinek találtuk; ezesetben az európai átlag 22,9±16,6%.  

Az akác és hárs azon fajok közé tartoznak, amelyeknél a pollen a mézben alulreprezentált, éppen ezért 
ugyanúgy mint más egyvirágú mézeknél, azonossági és minőségi vizsgálat során a pollen analízist fiziko-
kémiai és organo-leptikus vizsgálattal kombinálják.  

A továbbiakban tervezzük a minták pásztázó elektronmikroszkóppal való analízisét is a mézminták 
pollenspektrumának teljes feltárására. 
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SÓ- ÉS SZÁRAZSÁGSTRESSZ HATÁSA A SZÍNTESTEK ULTRASTRUKTÚRÁJÁRA 

 

Roumaissa Ounoki, Richard Hembrom, Ágh Ferenc, Sóti Adél, Horváth Sára, Schubert Helga 
Fanni, Enkhjin Enkhbileg, Szögi-Tatár Bernadett, Solymosi Katalin  

ELTE TTK, Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék, Budapest 

Email: katalin.solymosi@ttk.elte.hu 

 

Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a só-, ozmotikus- és szárazságstressz hatását a plasztiszok 
ultrastruktúrájára. Az irodalmi adatok többnyire levelek mezofill vagy nyalábhüvely parenchima sejtjeinek 
zöld színtestjeiben tanulmányozzák ezeket a folyamatokat, az egyéb sejt- és plasztisztípusok kapcsán 
kevés információ áll rendelkezésünkre. Ezenkívül az adatok gyakran egymással ellentmondóak: egyes 
szerzők a tilakoid lumen duzzadásáról számolnak be, mások viszont nem figyeltek meg kloroplasztisz 
szerkezetváltozásokat só- vagy szárazságstressz hatására.  

A sötétben nevelt búzalevelek etioplasztiszaiban sajátos ultrastrukturális változásokat figyeltünk meg 4 
órás 600 mM sókezelés alatt: az intratilakoidális tér duzzadását, a burokmembrán invaginációját, 
elektrondenz lerakódások és protuberanciák megjelenését. Különböző sókoncentrációkat, ionokat és izo-
ozmotikus polietilén glikolt (PEG) használva bebizonyítottuk, hogy a nagyfokú duzzadást elsősorban a 
magas Na+ koncentráció okozza. A fényen nevelt búza levelek összehasonlító elemzései azt mutatták, 
hogy a kloroplasziszok és a fiatal kloroplasztiszok is sokkal kevésbé érzékenyek ugyanarra a kezelésre, 
mint az etioplasztiszok. Sötétben történő kezelés hatására nem volt duzzadás, fényen történő (250 μmol 
s-1 m-2 foton) kezelés esetén a gránum ismétlődési távolság lecsökkent.  

A fodormenta esetében megfigyeltük, hogy a gránumok szerkezete viszonylag jól megmaradt még a 
szinte teljesen száraz, barnás levelek erősen szervezetlen kloroplasztiszaiban is, de nagy 
koncentrációban a sótartalom duzzanatot és a tilakoid szabályosságának megzavarását idézte elő.  

Más vizsgált fajoknál is a súlyos szárazságstressz elsősorban csak a gránumok ismétlődési távolságának 
csökkenését eredményezte, de az aszályra érzékeny fajoknál a tilakoidok duzzadása is jelentkezett, 
súlyos és visszafordíthatatlan szárazságstressz esetén. 

 

 

Köszönet: A munka Gergely Csilla mintaelőkészítésben nyújtott segítségével, továbbá az ITM ÚNKP-
19-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának, az NKFIH OTKA FK 124748-as pályázatának és az 
MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjának szakmai támogatásával készült. 
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A PLASZTISZ-DIFFERENCIÁCIÓ ÉS FOTOSZINTETIKUS AKTIVITÁS KAPCSOLATA 

 A VADGESZTENYE LEVELÉNEK ÉLETTARTAMA ALATT 

 

Enkhjin Enkhbileg, Solymosi Katalin 

ELTE TTK, Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék, Budapest 

Email: katalin.solymosi@ttk.elte.hu 

 

Korábbi kutatásaink során különleges plasztiszfejlődési útvonalakat írtunk le a vadgesztenye (Aesculus 
hippocastanum L.) rügyek téli, zárt állapotában valamint rügyfakadáskor (Solymosi et al. 2006, 2012). 
Kimutattuk, hogy a téli rügyek fiatal levélprimordiumaiban jelen vannak klorofill pigmentek, de a 
rügyfakadás során a nyíló rügyek belső levélprimordiumaiban és levélrészleteiben a klorofill bioszintézise 
egy rövid, átmeneti időszakban a rügypikkelyek és szélső levélprimordiumok árnyékoló hatása miatt 
gátolt, bennük etio-kloroplasztiszok fejlődnek.  

A most bemutatott vizsgálatban elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a rügyek előző nyáron történő 
kialakulása és inicializációja során a levélprimordiumokban a színtestek fejlődése hogyan indul el, hogy 
alakul a nyár folyamán, majd ősszel, illetve a téli és rügyfakadáskor korábban leírt állapotok után, tehát a 
fiatal, fejlődő zöld levelekben, majd a kifejlett fotoszintetikus lomblevelekben és ősszel a lombhulláskor. 
A plasztiszfejlődési útvonalak részletes nyomonkövetése mellett a fotoszintetikus apparátus működését 
is jellemeztük minden egyes fejlődési stádiumban klorofill a fluoreszcencia indukció mérések 
segítségével.  

A vadgesztenye fontos gyógy- és dísznövényünk, mely leveleit több betegség és kártevő is károsítja. 
Vizsgálataink során azt is megvizsgáltuk, hogy a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) 
jelenléte hogyan hat a lomblevelek színtestjeinek szerkezetére és működésére. 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Solymosi K et al. (2012) High biological variability of plastids, photosynthetic pigments and pigment forms 
of leaf primordia in buds. Planta 235 (5) 1035-1049. 

Solymosi K, Bóka K, Böddi B (2006) Transient etiolation: protochlorophyll(ide) and chlorophyll forms in 
differentiating plastids of closed and breaking leaf buds of horse chestnut (Aesculus hippocastanum). 
Tree Physiology 26 (8) 1087-1096. 

 

 

Köszönet: Köszönjük Gergely Csilla mintaelőkészítésben nyújtott segítségét, továbbá az NKFIH OTKA 
K 135607 sorszámú pályázat támogatását. 
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A BAKTERIÁLIS ELICITOR FLG22 NAPSZAKFÜGGŐ HATÁSA A MEZOFILLUM ÉS 

 A ZÁRÓSEJTEK FOTOSZINTETIKUS AKTIVITÁSÁRA 

 

Poór Péter1, Czékus Zalán1, Koprivanacz Péter1, Kukri András1,2, Nadeem Iqbal1,3,  

Ördög Attila1 

 

1Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Növénybiológiai Tanszék, 6726 Szeged, Közép fasor 52. 
2Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola 

3Szegedi Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 
 

Email: poorpeti@bio.u-szeged.hu  

 

A flagellin (flg22) egy olyan bakteriális elicitor, mely gyors és tartós sztómazárást indukálhat a 
növényekben, valamint befolyásolhatja azok fotoszintetikus aktivitását is. Ez azonban számos külső- és 
belső tényezőtől is függ, mint például a napszakok váltakozása vagy egyes növényi hormonok jelátvitele, 
mint például az etilén.  

Célunk volt az flg22 kezelést követően intakt paradicsomnövények leveleiben és sztómáiban mérhető 
fotoszintetikus aktivitás változásának vizsgálata. Emellett megvizsgáltuk az flg22 kezelések lokális- és 
szisztemikus hatását is az intakt paradicsomnövényekben.  

Eredményeink alapján megállapítható, hogy sem a fényszakaszban, sem pedig az este alkalmazott flg22 
kezelés nem okozott semmilyen szignifikáns változást a klorofill a fluoreszcencia indukciós 
paraméterekben a vad típusú és etilén receptor mutáns (Nr) paradicsom növények mezofillumában a 
kezelést követő nap reggelén (9 órakor), a fényciklus elején mérve. Ugyanakkor a fényszakaszban történt 
kezelés csökkentette az effektív kvantum hasznosítást [Y(II)] és a fotokémiai kioltást (qP) mind lokálisan 
mind pedig szisztemikusan is a kezelt levelek sztómáiban. Ezzel párhuzamosan fokozódott az etilén 
emissziója és a sztómákban a reaktív oxigén formák (ROS) és nitrogén-monoxid (NO) termelődése, mely 
hozzájárulhatott a lokális sztómazáródás indukciójához és a CO2 asszimiláció csökkenéséhez a 
mezofillumban. Hasonlóan magasabb ROS és NO produkció és csökkenő CO2 asszimiláció volt 
kimutatható az flg22 kezelésektől távolabbi, szisztemikus levélemeleten is. A CO2 asszimilációban történt 
változás hatással volt a levelek lokális cukorszintjeire, mely a hexokinázok révén befolyásolhatja a 
növények sztómazáródását és ezáltal a sikeres védekezés lehetőségét.  

Eredményeink megerősítik a sztómák és a fotoszintetikus aktivitás napszak- és etilén-függő szerepét a 
paradicsom növények védelmi válaszaiban. 

 

 

Köszönet: A munka a NKFIH FK OTKA 124871-es pályázat, az UNKP-21-5 és a Bolyai János Kutatói 
Ösztöndíj támogatásával valósult meg. 
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NÖVÉNYANATÓMUSOK KÖZREMŰKÖDÉSE 

„MAGYARORSZÁG KULTÚRFLÓRÁJA” MONOGRÁFIÁIBAN 

 

Szabó László Gy. 

PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet, Pécs, Rókus u. 2. 

Email: szabol@gamma.ttk.pte.hu 

 

Máthé Imre akadémikus (1911-1993), aki 33 éven át irányította a Kultúrflóra Szerkesztőbizottságát, így 
vélekedett: „A Magyarország Kultúrflórája sorozat szakszövegeit a botanikusok és agrárszakemberek 
közel 300 főnyi nagy munkaközössége készíti. Ekkora komplex munkaközösség hasonló sorozat 
készítésében sem nálunk, sem külföldön nem tevékenykedett.”  

Az első szerkesztőbizottságban a növényanatómiát Sárkány Sándor professzor (1906-1996) képviselte. 
Priszter Szaniszló professzor (1917-2011) széleskörű tudásával, morfológiai és rendszertani 
precizitásával pótolhatatlan szerkesztési feladatokat végzett a kultúrflóra-munkákban. 

Hazai szerzők 1962-től a következő kultúrnövényekről szóló monográfiákban állítottak össze anatómiai 
(belső alaktani) fejezeteket: 

1962. Fridvalszky Lóránd – kender; 1962. Görgényiné Mészáros Jolán – kerti laboda; 1962. Haraszty 
Árpád – vetési csibehúr; 1963. Stieber József – füge; 1963. Stieber József – búza; 1963. Haraszty Árpád 
– franciaperje; 1964. Halász Tibor – répa (cukorrépa, takarmányrépa, cékla, mangold); 1964. Verzárné 
Petri Gizella – turbolya; 1964. Maácz János – burgonya; 1965. Verzárné Petri Gizella – orvosi csucsor; 
1965. Halmai János – jóféle sáfrány; 1966. Hegedüs Ábel – szőlő; 1967. Gracza Péter – komló; 1967. 
Sz. Kovács A. – szegletes lednek; 1968. Kerekesné Liszt Katalin – levendula; 1968. Haraszty Árpád – 
réti ecsetpázsit; 1969. Stieber József – gesztenye; 1970. Szujkóné Lacza Júlia – kapor; 1971. Szabó 
László – lencse; 1972. Váczi Erzsébet – spenót; 1972. Haraszty Árpád – réti komócsin; 1972. Gracza 
Péter – eperfa; 1973. Görgényiné Mészáros Jolán – földimogyoró; 1974. Szabó László – ökörfarkkóró; 
1975. Paál Huba, Holly László – görögszéna; 1975. Paál Huba, Szabó László – mézontófű; 1976. Sz. 
Borsos Olga – szarvaskerep; 1976. Szujkóné Lacza Júlia – ánizs; 1978. Görgényiné Mészáros Jolán – 
paradicsom; 1978. Felhősné Váczi Erzsébet – újzélandi paraj; 1979. Szőke Éva – kamilla; 1980. Reiter 
Jolán – somkóró; 1980. D. Juhász Gabriella – pohánka, tatárka; 1980. Haraszty Árpád – angolperje és 
rokonai; 1980. Görgényiné Mészáros Jolán – borsó; 1982. Reiter Jolán – kerti zsázsa; 1982. Pankucsi 
Lászlóné – zab; 1983. Liszt Katalin, Kovács Anna – ricinus; 1985. Felhősné Váczi Erzsébet – paprika; 
1985. Faragó László – cirok és szudánifű; 1987. Fridvalszky Lóránd – lucerna és rokonai; 1987. Oroszné 
Kovács Zsuzsanna – szója; 1989. Pataky Szerén – napraforgó; 1990. D. Juhász Gabriella – húsos som; 
1992. Szujkó-Lacza Júlia – koriander; 1993. Oroszné Kovács Zsuzsanna – olajrepce; 1994. Fridvalszky 
Lóránd – tarka koronafürt; 1995. Gracza Péter – bab; 1999. Felhősné Váczi Erzsébet – rozsnok; 1999. 
Liszt Katalin – macskagyökér; 1999. Kaszab László – a fehér tippan; 2001. D. Juhász Gabriella – mák; 
2004. Baloghné Nyakas Antónia – árpa; 2010. Farkas Ágnes – csicsóka; 2010. Mihalik Erzsébet – 
konyhakömény; 2011. Horváth Zsuzsánna – lóbab; 2011. Kováts Dezső, Szujkóné Lacza Júlia – 
sárgabarack; 2013. Erős-Honti Zsolt – alma; 2019. Höhn Mária – házi szilva. 

Az elmúlt 60 év alatt mintegy 30 növényanatómus működött közre a kultúrflóra-monográfiák 
készítésében. Mindannyian oktatómunkájuk, kutatói hivatásuk mellett, lelkesedétől áthatva adták tudásuk 
legjavát. A lektori feladatokat is elvállalták, követve Sárkány Sándor igényességét. 
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A NÖVÉNYTANI TANSZÉKEK 100 ÉVES TÖRTÉNELME 

Erdei László, Szepesi Ágnes 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Növénybiológiai 
Tanszék, Szeged, Közép fasor 52., 6726 

Email: erdei@bio.u-szeged.hu 

 

Kolozsvári kezdetek: Az 1872. évi XIX. Törvénycikk 1.§. (1872. október 12.) alapján „Kolozsvárott, a 
tanszabadság elvének alapján m. kir. tudomány-egyetem állíttatik fel”. Az ünnepélyes megnyitó: 1872. 
november 10-én volt. Megalakult a Matematikai és Természettudományi Kar, ezen belül az Állattani és 
Összehasonlító Anatómiai Intézet (Entz Géza), és az Általános Növénytani Intézet (Kanitz Ágoston, 
tanszékvezető 1872-1896.) vezetésével. Kanitz Ágoston botanikai munkássága, florisztikai kutatásai a 
Monarchián belül a Duna-Tisza közére, Balkán félsziget országaira terjedt ki. Megalapította a kolozsvári 
botanikus kertet és rendezte az Erdélyi Múzeum-Egylet herbáriumát.  

Utóda rövid időre Istvánffi Gyula (1897-1901) lett, aki a botanika mellett mikológiával is foglalkozott, de 
folytatta a Növénytani Tanszék továbbfejlesztését: ujjászervezte a Növénytani Intézetet és a 
növénykertet. Őt Richter Aladár követte (1901-1913) aki új irányzatként az élettani-növényanatómiai, és 
a funkcionális növényszövettant vezette be. Ebben az időben vált ki az Általános Növénytani Intézetből a 
Növényrendszertani Tanszék Borbás Vince (1892-1895) vezetésével, aki „A magyar föld 
növényvilágának Európa-hírű kutatója” volt, mintegy 2000 növényalak leírásával, közel 1000 
publikációval, korszerű származástani eszmék megalkotásával.  

Az Általános Növénytani Intézet következő professzora Győrffy István volt (1913-1919), amikor az 
impériumváltás következtében a kolozsvári egyetem 1921-ben Szegedre költözött. Vele együtt Győrffy 
István is, aki új nevet adott a tanszéknek: Általános és Rendszeres Növénytani Intézet, Botanikus 
Múzeum és Botanikus Kert, amelynek vezetője maradt 1940-ig. A virágtalan növényekkel foglalkozott, 
nemzetközileg elismert briológus volt. Őt jelentős személyiség, Greguss Pál követte (Növénytani Intézet 
és Füvészkert, 1940-1965), aki dékáni és rektori tisztséget is betöltött. Munkássága a növényi szövettan, 
főleg faanatómia, paleoxylotómia, de a növényélettan, növényföldrajz, fejlődéstörténet, genetika, 
ökológia, biofizika területére is kiterjedt, valóságos polihisztor volt.  

Az anyatanszékből 1952-ben vált ki a Növényélettani Tanszék, hogy majd 2007-ben Növénybiológiai 
Tanszék néven egyesüljenek. A Növénytani Tanszék és Füvészkert élén Horváth Imre következett 
(1965-1979), létrehozta az akkor modern fitotront a Füvészkertben, de a tanszéken pollenmorfológiával 
is foglalkoztak. Rövid időre Simoncsics Pál vette át a tanszék vezetését (1979-1982), amikor a fő téma 
paleobotanika és pollenmorfológia volt. A virágbiológia, mézelő növények nektármirigy anatómiája, 
nektárprodukció vizsgálata, a Füvészkert fejlesztése folytatódott Gulyás Sándor (1982-1995) vezetése 
alatt, akinek munkatársai voltak Kocsisné Mihalik Erzsébet, Bagi István, Szőllősi István és mások. A 
stafétabotot Mihalik Erzsébet vette át (1995-2007), aki jelentős munkát végzett az ökológia, fenotípusos 
adaptáció, a gyógynövény kutatás területén. A Füvészkertben a biodiverzitás bemutatása, védett 
növényfajok ex situ megőrzése, modern növényházak telepítése nevéhez fűződik. 

2007-ben a patinás Növénytani Tanszék egyesült a Növényélettani Tanszékkel, Növénybiológiai 
Tanszék néven, hogy a növénybiológiai oktatás és kutatás új, modern irányt vehessen. 

 

Ezt az előadást Kocsisné Mihalik Erzsébet emlékének ajánljuk (1949-2021). 

 

Köszönet: Kutatásaink pénzügyi hátterét az NKFIH FK129061 számú pályázata biztosította. 
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VERBASCUM FAJOK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 
 

Varga Erzsébet, Török Tamás 

Marosvásárhelyi "George Emil Palade" Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia Egyetem, 
Gyógyszerészeti Kar, Farmakognózia és Fitoterápia Tanszék, Marosvásárhely, Gh. Marinescu u. 38. 

Email: erzsebet.varga@umfst.ro 

 

Az ökörfarkkóró nemzetség tagjai (Verbascum phlomoides L., V. thapsus L., V. thapsiforme Schrad., V. 
speciosum L.) régóta ismert és használt gyógynövények, kiemelten a török népgyógyászatban. 
Őshonosak Európában és Ázsiában, leginkább a mediterrán éghajlatot kedvelik; gyakoriak a Balkánon, 
Törökországban és Iránban. A nemzetség képviselői számos, gyógyászati szempontból is jelentős 
hatóanyagot tartalmaznak. Kiemelendők a nyálkaanyagok (3%), triterpén szaponinok, iridoidok, 
flavonoidok, fenilpropanoidok, fenolkarbonsavak és karotinoidok. A drogot (Verbasci flos) a porzókkal 
együtt szárított sziromlevelek képezik, amelyet napsütésben kell gyűjteni, lehetőleg teljesen nyílt 
állapotban. Munkánkhoz ökörfarkkóró fajok virágait spontán flórából gyűjtöttük (Románia, Maros megye, 
Szakadát, 2013-2014), a Flora Europaea (Tutin et al. 1972) segítségévél határoztuk meg és 
feltételezhető, hogy spontán flórában a bejárt területen a V. phlomoides, vagy ennek és a V. thapsiforme 
közeli hibridjei találhatók.  

A gyűjtött virágok alapos szárítás után kerültek feldolgozásra. A száraz virágokat klorál-hidráttal derítettük 
vízfürdőn, többször átmostuk desztillált vízzel, majd tépetet (szín és fonák) készítve glicerinbe ágyaztuk 
a X. Román Gyógyszerkönyv (Farmacopeea Română X, 2018) leírása szerint. A vizsgálathoz 82M CMOS 
kamerával felszerelt MICROS MCX 50 LED típusú mikroszkópot használtunk, a képeket Microvisible 
Image Analysing Software segítségével dolgoztuk fel. 

A virágokat színi és fonáki oldalát is vizsgáltuk. A szirom sárga színű a magas festéktartalomnak  
köszönhetően. A sztómák és pollenszemek átmérője egyaránt 15-20 μm. Nagy számban találhatók a 
külső epidermiszen emeletes elágazó fedőszőrök, egyenként, elszórtan, illetve tömegesen is, egymást 
átfedve. Ezek a képletek jellemzőek az ökörfarkkóró fajok virágaira. Számos mirigyszőr figyelhető meg 
továbbá a szirmok színén és fonákán is. Az epidermisz sejtek a pártacimpákon kanyargós falúak. A 
pollenszemek tetraéder alakúak, 3 felnyílással. Megfelelő fényviszonyok mellett paracitikus szerkezetű  
sztómák láthatók a sziromleveleken, 2 melléksejttel párhuzamosan a zárósejtekkel. A portok belső fala 
vastagodott falú, csillagos sejtekből áll. 

Azonosítottuk a vizsgált ökörfarkkóró fajok virágainak legfontosabb szövettani elemeit, amelyek a   
nemzetségre jellemzőek. 

 

Felhasznált irodalom: 

Tutin T.G., Heywod V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M., Webb D.A. Flora 
Europaea. Vol. 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 

Farmacopeea Română, ed. X. București, Editura Medicală, 2018 

 

Köszönet: Jelen munka részét képezi a NKFI-6, 128253 számú pályázatnak ("Karotinoidok növényi eredetű 
drogokban"). 
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A NARCISSUS POËTICUS L. HISZTOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

 
Böröcz Bianka, Papp Nóra, Balázs Viktória Lilla 

 
Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, 

Farmakognóziai Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. 
 

Email: borocz.bianka99@gmail.com 
 

Kutatásunk célja a Narcissus poëticus L. (fehér nárcisz) erdélyi népigyógyászatban ismert részeinek 
(hagyma, levél, tőkocsány, virág) szövettani jellemzése fénymikroszkópos vizsgálatok alapján.  

A mintagyűjtés Pécsen magánkertben történt 2021 tavaszán. A növényi részeket 96% etanol:glicerin:víz 
1:1:1 arányú elegyébe, majd víztelenítés után (50% etanol / 12 óra, 70% etanol / 24 óra, 96% etanol / 5 
óra) infiltráló közegbe helyeztük, végül műgyantába ágyaztuk. A blokkokat rotációs mikrotómmal 
metszettük, majd 0,02%-os toluidinkék oldattal festettük. A kész preparátumok dokumentálása és 
értékelése Nikon E200-al felszerelt mikroszkóp és Capture 2.1 program segítségével történt. 

A fehér nárcisz hagymáját kívülről epidermisz borítja, amely alatt keményítőszemcséket tartalmazó 
raktározó alapszövet és leptocentrikus nyalábok figyelhetők meg; ezutóbbiban a farész elemei 
körbeveszik a háncselemeket. 

A tőkocsány epidermisze alatt közvetlenül sarkos kollenchima, majd kollaterális nyílt edénynyalábok és 
parenchimasejtekből felépülő bélszövet látható. 

A levél epidermiszsejtjeit kutikula borítja. A felső epidermiszen fedőszőrök, az alsó epidermiszen 
mezomorf sztómák helyezkednek el. A heterogén mezofillumot oszlopos és szivacsos alapszöveti sejtek 
építik fel. A kollaterális zárt nyalábok farészében a tracheák jól kivehetők.   

A növény vizsgált virágrészei esetében epidermisz, alapszövetek és mezomorf sztómák láthatók, továbbá 
gyűrűs vastagodású tracheák figyelhetők meg a kollaterális zárt nyalábok farészében. 

Kutatómunkánk során elsőként mutattuk be a fehér nárcisz (nép)gyógyászati szempontból fontos 
szerveinek anatómiáját. Eredményeink további fitokémiai vizsgálatok kiegészítőjeként is fontos szerepet 
tölthetnek be, mivel segíthetik hatóanyagok lokalizációjának felismerését az egyes növényi részekben. 

 

 

Köszönet: A kutatás az NKFIH K127944 sz. pályázat támogatásával készült. Köszönet illeti Pajterné 
Kneif Adrienn vegyésztechnikust a preparátumok elkészítésében nyújtott segítségéért. 
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AZ ERDEI KUTYATEJ (EUPHORBIA AMYGDALOIDES L.)  

HISZTOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE  

 

Harmath Lilla Édua, Papp Nóra, Balázs Viktória Lilla  

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet, 
7624 Pécs, Rókus u. 2. 

 
Email: harmathlilla8@gmail.com 

 

Munkánk során az erdélyi népgyógyászatban sebek kezelésére alkalmazott (1) erdei kutyatej (Euphorbia 
amygdaloides L.; kutyatejfélék / Euphorbiaceae) szövettani jellemzését tűztük ki célul, fénymikroszkópos 
vizsgálat segítségével. 

A szövettani vizsgálatokhoz az alábbi növényi részeket használtuk: szár, levél, virágzat (cyathium) és 
fellevél. A mintagyűjtés Pécsen a Mecsek egyik mészkedvelő tölgyesében történt 2020 nyarán. A gyűjtött 
növényi részeket 96% etanol:glicerin:víz 1:1:1 arányú elegyében tároltuk, majd víztelenítés után (50% 
etanol / 12 óra, 70% etanol / 24 óra, 96% etanol / 5 óra) infiltráló közegbe helyeztük, végül műgyantába 
ágyaztuk. Talpak ragasztása után a mintákat rotációs mikrotómmal metszettük, majd 0,02%-os 
toluidinkék oldattal festettük. A kész preparátumok dokumentálása és értékelése Nikon E200-al felszerelt 
mikroszkóp és Capture 2.1 program segítségével történt. 

A szárban, lomb- és fellevelekben is tagolatlan tejcsövek fordulnak elő. A szár epidermisze alatt lemezes 
kollenchima figyelhető meg. A szállítóelemek összefüggő fa- és háncstestet alkotnak koncentrikus 
körben, míg a szár belsejében parenchimasejtekből felépülő bélszövet található. Mezomorf sztómákat a 
száron kívül találunk még a fellevelekben, valamint a lomblevél abaxiális oldalán, így a levél 
hiposztomatikus. A lomb- és fellevelet is egysoros epidermisz határolja, de a fellevelek esetében kutikula 
réteg is megfigyelhető. A levelet heterogén mezofillum jellemzi oszlopos és izodiametrikus szivacsos 
alapszöveti sejtekkel, valamint sejtközötti járatokkal. Mindkét részben kollaterális zárt szállítónyaláb és 
az azt körülvevő hüvelynyalábot helyezkedik el szklerenchimatikus sejtekkel. A levélen az 1-3 sejtből álló 
fedőszőrök védő funkciót látnak el. A felleveleket homogén mezofillum jellemzi izodiametrikus szivacsos 
alapszöveti sejtekkel és sejtközötti járatokkal. A cyathium virágzat porzólevelében két portokfél, 
pollenzsák hexakolpát pollenszemekkel, csatló, valamint kollaterális zárt szállítónyalábok láthatók. A 
virágzat része a félhold alakú nektárium, amelynek epidermisze egy sejtsorból épül fel; alatta glanduláris 
szövet és nektáriumparenchima húzódik. 

A fenti eredményeket a jövőben a növény további szerveinek hisztológiai vizsgálatával tervezzük folytatni. 

 

Felhasznált irodalom: 
(1) Papp Nóra: „A virágok…mindegyik orvosság” hagyományok és népi orvoslás Lövétén. Lövéte 2018 
 
Köszönet: A kutatás az NKFIH K127944 sz. pályázat támogatásával készült. Köszönettel tartozunk 
Pajterné Kneif Adrienn vegyésztechnikusnak a metszetek elkészítésében nyújtott segítségéért. 
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ÖZÖN-GYÓGYNÖVÉNYÜNK, A MAGAS ARANYVESSZŐ ANATÓMIÁJA  

KÜLÖNBÖZŐ MAGYARORSZÁGI ÉLŐHELYEKEN 

 

Marah Shawawreh, Filep Rita, Purger Dragica, Farkas Ágnes 

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet, 
7624 Pécs, Rókus u. 2. 

Email: agnes.farkas@aok.pte.hu  

 

Az Asteraceae családba tartozó magas aranyvessző (Soliago gigantea Ait.) Észak-Amerikából származó 
gyógynövény, mely Európában özönnövényként terjed. Jelen munkában a magas aranyvessző föld alatti 
és föld feletti, illetve vegetatív és reproduktív szerveinek anatómiai struktúráit mutatjuk be, három 
magyarországi élőhelyről származó mintasort összehasonlítva. A rizóma, gyökér, szár, levél és virágzat 
mintákat az alábbi három élőhelyről gyűjtöttük be 2020 nyarán: 1. Dráva mente (Vejti); 2. Duna közelében 
(Homokmégy), 3. Balaton közelében (Balatonszentgyörgy). Technovit 7100 műgyantába beágyazást 
követően a vegetatív szervekből kereszt-, míg a virágzatokból hosszmetszeteket készítettünk Anglia 
Scientific rotációs mikrotómmal, majd toluidinkékkel festettük őket. A fénymikroszkópos kiértékelést 
digitális kamerával felszerelt Nikon E200 mikroszkóppal végeztük. A mikrofotókat Capture 1.2 
programmal készítettük, amellyel a kvantitatív méréseket is elvégeztük. 

A mikroszkópos megfigyelések és kvantitatív adatok alapján a különböző élőhelyekről származó növényi 
minták szövettani struktúráiban különbségek figyelhetőek meg. A gyökértörzs és a gyökér illóolaj-járatai 
legnagyobb számban az 1. helyszínen voltak jelen, míg a 2. helyszínről származó mintáknál hiányoztak. 
A szár szállítószöveti elemei nagyobb arányban voltak jelen a 2. élőhely mintáiban az 1. és 3. élőhelyhez 
képest. A szár kéregparenchimájában csak a 3. helyszínről származó mintákban figyeltünk meg illóolaj-
járatokat. A levéllemez vastagsága és azon belül a paliszád parenchima vastagsága is eltérő volt a 
különböző élőhelyeken: csökkenő sorrendben 3.  1.  2. 

Az eltérő élőhelyeken megfigyelt szerkezeti különbségek magyarázhatóak az eltérő ökológiai 
viszonyokkal, vélhetően a talaj-paraméterek és időjárási tényezők különbségeivel. Tanulmányunk azt 
igazolja, hogy ugyanazon növényfaj különböző populációi (egyedei) anatómiai sajátosságaik 
megváltoztatásával is alkalmazkodni képesek az eltérő környezeti feltételekhez. A gyógynövényként is 
alkalmazott S. gigantea esetében ez a sajátosság befolyásolhatja a növény föld feletti részeiből származó 
drog minőségét is. 

 

 

Köszönet: A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap támogatásával, a NKFI K 132044 pályázati program finanszírozásában valósult meg. 
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A HIPUZINÁCIÓBAN SZEREPET JÁTSZÓ ENZIM, A DEZOXIHIPUZIN-HIDROXILÁZ  

GÁTLÁSÁNAK HATÁSA A PARADICSOM MAGOK CSÍRÁZÁSÁRA ÉS KORAI  

FEJLŐDÉSÉRE 

 

Pálfi Péter, Sípos Lilla, Szőllősi Réka, Szabó Dominik, Szepesi Ágnes 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Növénybiológiai 
Tanszék, Szeged, Közép fasor 52. 6726 

Email: palfipeter98@gmail.com 

 

 

A ritka aminosav, hipuzin az eIF5A transzlációs faktorban van jelen egyedül, bioszintézise két lépésben 
történik a hipuzináció folyamatában, ami az eIF5A metabolikus poszttranszlációs módosítása (Pálfi és 
mtsai. 2021). A folyamat két enzim működését igényli: a dezoxihipuzin-szintáz (DHS; EC 2.5.1.46) és a 
dezoxihipuzin-hidroxiláz (DOHH; EC 1.14.99.29). A második lépést katalizáló DOHH egy egyirányú 
folyamat révén hozza létre a hipuzint a dezoxihipuzin hidroxilációjával. A nem-hem vasat tartalmazó 
oxigenáz enzim, a DOHH csak egy szubsztrátot fogad el, vagyis az eIF5A dezoxihipuzinját.  

Elsőként alkalmaztuk a ciklopirox nevű gátlószert kísérleteinkben paradicsom növényen a DOHH 
gátlószerrel történő inaktiválására, amely képes gátolni az enzimet a benne lévő vas kelatálásával.  
Megvizsgáltuk több fejlődési állapotban, hogy a CPX hogyan befolyásolja a paradicsom magok csírázását 
és a kifejlett növények fejlődését.  

A paradicsom csíranövényekben a CPX koncentrációfüggő módon gátolta a csírázást, rövidebb 
gyököcskehosszokat eredményezve. Kifejlett növényekben a CPX 50 és 100 µM koncentrációban 
alkalmazva már két nap kezelést követően toxikusnak bizonyult, a fehérjeszintek erős csökkenést 
mutattak.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy a DOHH megfelelő működése alapvető fontosságú a 
paradicsom növények optimális fejlődéséhez. A DOHH növényi hipuzinációban betöltött szerepének 
felderítése további kutatásokat igényel. 

 

Felhasznált irodalom: 

Pálfi P, Bakacsy L, Kovács H, Szepesi Á. Hypusination, a Metabolic Posttranslational Modification of 
eIF5A in Plants during Development and Environmental Stress Responses. Plants. 2021; 10(7):1261. 
https://doi.org/10.3390/plants10071261 

 

Köszönet: A kutatásaink pénzügyi hátterét az NKFIH FK129061 számú pályázat biztosította.   
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MAGYAR AKÁC-, HÁRS- ÉS NAPRAFORGÓMÉZEK MELISSZOPALINOLÓGIAI  

ÉRTÉKELÉSE 

 

Agócs Attila, Farkas Ágnes 

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet,  
7624 Pécs, Rókus u. 2. 

 
E-mail: agocsattila721@gmail.com 

 

A fajtamézek azonosításakor és minősítésekor az organoleptikus és fizikai-kémiai vizsgálatok mellett 
fontos a méz botanikai eredetének azonosítása, azaz a nektár forrásául szolgáló növényfajok 
meghatározása. Ezt teszi lehetővé a melisszopalinológiai elemzés, melynek során a mézmintákból 
készített pollenpreparátumokat mikroszkópos analízisnek vetjük alá. 

Kutatómunkánk során célul tűztük ki háromféle, Magyarországon termelt fajtaméz botanikai eredetének 
azonosítását. Az akác-, hárs- és napraforgóméz mintákat magyar őstermelőktől szereztük be 2021 őszén. 
A melisszopalinológiai analízist von der Ohe et al. (2004) módszerével 1 végeztük el, Michrome 20 MP 
digitális kamerával kapcsolt Nikon Eclipse E200 fénymikroszkóppal, a Capture 2.1 szoftverrel. Mintánként 
legalább 500 pollenszemet számoltunk meg és soroltunk be a megfelelő növényfaj, -nemzetség vagy -
család kategóriába. A pollentípusok azonosításához referenciaként a Méhészeti Pollen Atlasz 1.0 
szoftvert használtuk 2. A minták minősítéséhez az európai referencia adatbázist 3 vettük figyelembe. 

A pollenanalízis alapján a vizsgált mézminták közül a napraforgómézek fajtaméznek tekinthetők, mivel a 
minták 51-53%-ban tartalmazták a napraforgó pollenjét, míg az európai átlag 57% 3. Az akác- és 
hársméz minták egyaránt 10% alatti arányban tartalmazták az adott fajtamézre jellemző pollentípust, 
mellette viszont domináns pollenként a repce virágpora volt jelen. Az akácméz pollenösszetétele: 7% 
akác-, 87% repce-, 6% egyéb pollen. A hársméz pollenspektruma: 8% hárs-, 14% akác-, 43% repce-, 
35% egyéb pollen. Többszáz európai mézminta elemzése alapján az alulreprezentált típusba tartozó 
akác- és hársmézek minimum akác- illetve hárspollen értékei 7% és 1% 3. Ennek a minimum 
kritériumnak megfelelnek az általunk vizsgált akác- és hársmézek, azonban csak akkor tekinthetőek 
valódi fajtamézeknek, ha az érzékszervi és fizikai-kémiai jellemzők is összhangban állnak az adott 
méztípus előírásaival. 

 

Felhasznált irodalom: 

1 von der Ohe W. et al. (2004): Harmonized methods of melissopalynology. Apidologie 35: 18-25. 

2 Méhészeti Pollen Atlasz 1.0. ShiNET Kft., 2017, Koordinálta: Rőzséné Dr. Büki Etelka 

3 Persano Oddo L., Piro R. et al. (2004): Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie 
35: 38-81. 

    

Köszönet: Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-
21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának és az NKFI K 132044 pályázati programjának a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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AKÁC, HÁRS ÉS NAPRAFORGÓ MÉZEK BIOFILM KÉPZŐDÉST GÁTLÓ 

 HATÁSÁNAK SZEMLÉLTETÉSE SCANNING ELEKTRONMIKROSZKÓP  

SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Balázs Viktória Lilla1, Szabó Péter2, Kocsis Béla3, Radványi Lilla1, Farkas Ágnes1 
1Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet 

2Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet 
3Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet 
 

E-mail: balazsviktorialilla@gmail.com 

 

Az antibiotikum-rezisztencia megnövekedett gyakorisága és a bakteriális biofilmek megjelenése 
következtében elengedhetetlen az új, természetes eredetű, antibakteriális és biofilm képződést gátló 
szerek kutatása, beleértve a különböző botanikai eredetű mézeket is. Számos publikáció támasztja alá a 
mézek antibakteriális hatását légúti baktériumokkal szemben, ám biofilm képződést gátló hatásuk 
kevésbé kutatott. Vizsgálatunk során célul tűztük ki az akác, a hárs és a napraforgó mézek biofilm 
képződést gátló hatásának megfigyelését scanning elektron mikroszkóp (SEM) segítségével, két gyakori, 
légúti megbetegedést okozó baktériumtörzs, a Pseudomonas aeruginosa és a Streptococcus 
pneumoniae esetén.  

A mézminták botanikai eredetét fénymikroszkópos pollenanalízissel igazoltuk. A bakteriális biofilmeket 
üveg fedőlemezeken alakítottuk ki (4 h, 37°C), majd a mézminták 25%-os oldatával kezeltük őket. 24 óra 
elteltével (37°C) 2,5%-os glutáraldehiddel rögzítettük a biofilmeket a fedőlemez felületére (2 h), majd 
felszálló etanol sorozat (50-100%) segítségével víztelenítettünk. Ezt követően a fedőlemezeket terc-butil 
alkohol és abszolút etanol 1:2, 1:1, 2:1 arányú elegyével, majd abszolút terc-butil alkohollal kezeltük (1-1 
h). Liofilizálás majd aranyozási fázist követően készítettük el a SEM felvételeket JEOL JSM IT500-HR 
készülékkel. 

A melisszopalinológiai elemzés alátámasztotta a mézminták címkéjén feltüntetett botanikai eredetet. 
Az akác, hárs és napraforgó mézek egyaránt gátolták a bakteriális biofilmek kialakulását, mind a P. 
aeruginosa, mind a S. pneumoniae esetében. A kezelt felületen különálló baktérium telepek figyelhetők 
meg, míg a kezeletlen kontroll felületen háromdimenziós formában kialakult bakteriális hálózat 
detektálható. A három mézminta közül a hársméz mutatta a legszembetűnőbb aktivitást, összhangban 
korábbi, kristályibolya festéssel végzett vizsgálatainkkal (crystal violet assay), ahol szintén a hársméz 
eredményezte a legnagyobb gátlási rátát a fent említett baktériumtörzsekkel szemben.  

Összegezve, a SEM felvételek megerősítették korábbi kutatási eredményeinket, és lehetővé tették a 
mézminták biofilm képződést gátló hatásának szemléltetését mind Gram-negatív, mind Gram-pozitív, 
légúti megbetegedést okozó baktériumok esetén.  

 

 

Köszönet: Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-
21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának és az NKFI K 132044 pályázati programjának a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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