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Hank Hajnalka 
 

Adatok az Atropa belladonna L. géntranszformált kultúráinak jellemzéséhez 
 

Összefoglaló 
 

Az Atropa belladonna L. (nadragulya) számos, gyógyászati szempontból fontos hatóanyagot 
tartalmaz, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drog. A növény tropán- és 
pirrolidinvázas alkaloidokat szintetizál, f�alkaloidja a paraszimpatolitikus hatású hioszciamin. 
A hatóanyag képzés fokozása céljából a hagyományos szövettenyésztési eljárások mellett 
napjainkban széles körben alkalmazzák a géntechnológiai módszereket is. 
Munkánk során in vitro és in vivo tanulmányoztuk az A. belladonna transzformált és nem 
transzformált kultúráinak növekedését, tropán alkaloid képzését, különös tekintettel a 
hioszciamin, szkopolamin és 6OH-hioszciamin tartalomra (LC-MS-MS, HPLC). Az 
Agrobacterium rhizogenes (R1601) mediált géntranszformációt a kultúrákban PCR-
technikával és az opinok elekroforetikus kimutatásával igazoltuk. 
Az általunk kidolgozott validált HPLC-módszer megfelel� érzékenység�, jól reprodukálható     
(RSD% = 3,3-8,4) és egyszer�, a tropán alkaloidok jó elválasztását eredményezi, ezért kit�n�en 
alkalmazható a tropán alkaloidokat szintetizáló hairy root klónok analízisére [1.,2.]. 
A szelekció során kiválasztott hairy root klónok (#K4, #K5 és #K8) összalkaloid tartalma 
(0,52%, 0,40%, 0,35%) elérte vagy meghaladta az in vivo növény gyökerében mért értéket 
(0,33%). Eredményeink azt jelzik, hogy a véletlenszer� bakteriális tDNS beépülés 
következtében kialakuló, genetikailag eltér� klónok univerzális és speciális anyagcseréjében 
jelent�s eltérések észlelhet�k. A hairy root kultúrák növekedését és alkaloid tartalmát számos 
körülmény befolyásolja, ezért vizsgáltuk a megvilágítás, továbbá a B5-tápközeg szénhidrát-, 
nitrogénforrásának és a makroelem tartalmának hatását a géntranszformált szövetek 
biomassza és alkaloid produkciójára [3.]. 
Mindhárom hairy root klón folyékony B5-táptalajon spontán organizálódott. Az in vitro 
transzgénikus növényeket mikroszaporítást követ�en in vivo is felneveltük. A #K4 és #K8 
klónok fenotípusa az anyanövényt�l eltért, morfológiai sajátosságai a transzgénikus 
növényekre voltak jellemz�ek. Megállapítottuk, hogy a növények in vivo termeltek több 
alkaloidot. Az in vitro nevelt klónok közül a #K4 (3,59mg/g), míg in vivo a #K5 klón 
(5,76mg/g) hioszciamin tartalma volt maximális. 
A tropánvázas alkaloidok metabolizmusának jobb megismeréséhez, továbbá az abiogén 
stresszhatások során bekövetkez� változások alaposabb megértéséhez meghatároztuk a 
kultúrák mérhet� endogén HCHO-tartalmát (OPLC, HPLC) [4.]. A BioAréna-rendszerben 
végzett vizsgálataink alátámasztják, hogy a metilezett tropán alkaloidok is a metil-csoportból 
képz�d� HCHO-n keresztül fejtik ki sejtszaporodást gátló hatásukat. 
 
1. Hank H., Sz�ke É., Tóth K., László I., Kursinszki L. (2004): Investigation of Tropane Alkaloids in Genetically 
Transformed Atropa belladonna L. Cultures. Chromatographia 60. 55-59. 
2. Kursinszki L., Hank H., László I., Sz�ke É. (2005): Simultaneous analysis of hyoscyamine, scopolamine, 6�-
hydroxyhyoscyamine and apoatropine in Solanaceous hairy roots by reversed phase high-performance liquid 
chromatography. Journal of chromatography A 1091, 32-39. 
3. Hank H., László I., Bálványos I., Kursinszki L., Kovács Gy., Tóth K., Sz�ke É. (2003): Effect of Magnesium 
on the Growth and Alkaloid Production of Hairy Root Cultures. Acta Horticult.597, 271-274. 
4. Hank, H., Tyihák, E., Kátay, Gy., Kursinszki, L., Sz�ke, É. (2005): Tropane alkaloids and endogenous 
formaldehyde levels in vivo and in vitro in genetically modified Atropa belladonna L. European Journal of 
Pharmaceutical Sciences 25S1. 110-111. 
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Data for characterizing genetically transformed cultures of Atropa belladonna L. 
 

Summary 
 

Atropa belladonna L. (deadly nightshade) contains several agents with pharmacological 
importance; it is an official drug in the VIIIth Hungarian Pharmacopoeia. The plant contains 
tropane- and pyrrolidine-base alkaloids; its main alkaloid is the hyoscyamine which has 
parasympatholytic effect. Nowadays gene technological methods are widely used to increase 
the production of active ingredient beside the conventional tissue culturing procedures. 
During our experiments we investigated the growth of the genetically transformed and non-
transformed cultures of in vitro and in vivo A. belladonna, and its tropane alkaloid 
composition, specifically its hyoscyamine, scopolamine and 6OH-hyoscyamine content (LC-
MS-MS, HPLC). Genetical transformations mediated by Agrobacterium rhizogenes (R1601) 
in cultures was demonstrated by using polymerase chain reaction (PCR) and opine detection. 
This method developed by us is simple, reproducible (RSD%=3.3-8.4) and sensitive, it results 
in a proper separation of tropane alkaloids, therefore during alkaloid production studies it can 
be perfectly used for the analysis of hairy root clones synthesising tropane alkaloids. [1.,2.]. 
Alkaloid contents (0.52%, 0.40%, 0.35%) of the investigated hairy root clones (#K4, #K5 and 
#K8) reached or exceeded that of the root of the in vivo plants. According to our results in the 
universal and special metabolism and alkaloid production of the genetically transformed 
cultures, considerable differences could be observed among clones with different genetical 
structure that formations resulted by random bacterial tDNA infiltration. Several additional 
factors can be beneficial for the formation and alkaloid production of the hairy root cultures; 
therefore we studied in details the effect of light and the carbohydrate content, nitrogen-
source, and macroelement content of B5 culture medium on the formation, tropane alkaloid 
content and production of the genetically transformed tissues [3.] 
All three hairy root clones spontaneously organized using liquid B5 culture medium. The in 
vitro transgenic plants were cultivated in vivo after micropropragation. Phenotypes of #K4 and 
#K8 clones differed from that of the mother plant and their morphological characteristics were 
typical for the transgenic plants. It has been established that the plants produced more 
alkaloids in vivo. Among in vitro cultured clones the #K4 (3.59mg/g) clone, while among in 
vivo cultured clones the #K5 (5.76mg/g) clone had the highest hyoscyamine content.  
In order to know more about the metabolism of tropane-base alkaloids, and to understand 
more accurately the changes during abiotic stress effects, the measurable endogenous HCHO-
content of the samples has been determined (OPLC, HPLC) [4.]. Our biological experiments 
that have been performed in BioArena-system demonstrated that the investigated components 
of A. belladonna most likely affects through HCHO. 
 

1. Hank H., Sz�ke É., Tóth K., László I., Kursinszki L. (2004): Investigation of Tropane Alkaloids in Genetically 
Transformed Atropa belladonna L. Cultures. Chromatographia 60. 55-59. 
2. Kursinszki L., Hank H., László I., Sz�ke É. (2005): Simultaneous analysis of hyoscyamine, scopolamine, 6�-
hydroxyhyoscyamine and apoatropine in Solanaceous hairy roots by reversed phase high-performance liquid 
chromatography. Journal of chromatography A 1091, 32-39. 
3. Hank H., László I., Bálványos I., Kursinszki L., Kovács Gy., Tóth K., Sz�ke É. (2003): Effect of Magnesium 
on the Growth and Alkaloid Production of Hairy Root Cultures. Acta Horticult.597, 271-274. 
4. Hank, H., Tyihák, E., Kátay, Gy., Kursinszki, L., Sz�ke, É. (2005): Tropane alkaloids and endogenous 
formaldehyde levels in vivo and in vitro in genetically modified Atropa belladonna L. European Journal of 
Pharmaceutical Sciences 25S1. 110-111. 
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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT�ZÉS 

A növényvilág speciális anyagcsere termékei számos, a gyógyászatban felhasználásra kerül� 

hatóanyag egyedüli forrásai, sok esetben azonban e vegyületek csupán kis mennyiségben 

találhatók meg a növényekben, és bonyolult felépítésük miatt szintézis útján történ� ipari 

méret� el�állításuk – néhány kivételt�l eltekintve – nem megoldott. Az analitikai módszerek 

fejl�désével egyre nagyobb számú növényi anyagcseretermék feltárására, megismerésére van 

lehet�ség. A biotechnológiai illetve a molekuláris biológiai ismeretek b�vülése lehet�vé tette 

egyes növényi vegyületek ipari méret� el�állítását sejt- és szövetkultúrák alkalmazásával. 

A Solanaceae családba tartozó növények – sok más speciális anyagcseretermék mellett – 

farmakológiailag értékes, paraszimpatolitikus hatású tropánvázas alkaloidokat szintetizálnak. 

A tropánvázas alkaloidok bioszintézise, a folyamatban résztvev� enzimek többsége ma már 

ismert. Az S-adenozil-metionin (SAM) közrem�ködésével végbemen� metilezési reakciók 

alapvet� szerepet játszanak a bioszintézis során; e folyamatokhoz kapcsolható a sejtekben 

keletkez� endogén HCHO is. A tropán alkaloidok bioszintézise ugyanakkor szoros 

kapcsolatban áll a poliaminok bioszintézisével, melyeknek többek között a különböz� 

stresszhatások leküzdésében játszanak szerepet. 

A hagyományos szövettenyésztési eljárások mellett napjainkban széles körben alkalmazzák a 

géntechnológiai módszereket is. Az Agrobacterium génátviteli mechanizmuson alapuló 

metodikák közül érdekl�désünk els�sorban a hairy root kultúrák felé irányult. El�nyös 

tulajdonságaik közül kiemelést érdemel, hogy genetikailag stabilak, hormonmentes táptalajon 

intenzíven növekednek és hatóanyag tartalmuk sok esetben meghaladja az intakt növényét. 

Munkánk során vizsgálni kívántuk az in vitro Atropa belladonna L. géntranszformált 

gyökérkultúrák (ún. hairy root tenyészetek) biomassza és tropán alkaloid képzését. A 

hatóanyag produkció fokozása céljából fontos az el�nyös tulajdonságokkal rendelkez� 

szövetek, sejtvonalak optimális feltételek mellett történ� tenyésztése. A kultúrák növekedését 

és alkaloid bioszintézisét számos körülmény befolyásolhatja, így tanulmányozni kívántuk a 

megvilágítás, továbbá a tápközeg összetételének, mint pl. szén-, nitrogénforrás és 

makroelemek hatását a szövetek fejl�désére, biomassza és alkaloid produkciójára. Továbbá 

célul t�ztük ki a hairy root-okból organizálódott transzgénikus növények jellegzetes 

morfológiai sajátságának és bioszintetikus potenciáljának tanulmányozását. 

Vizsgálni kívántuk a mérhet� endogén HCHO tartalom kapcsolatát is a kultúrák 

növekedésével, alkaloid metabolizmusával és a különböz� biogén és abiogén stressz-

hatásokkal, a tenyészetek tápközegébe adagolt, a transzmetilezési reakciókra alapvet� hatást 

gyakorló vegyületek alkalmazásával. Ismeretes, hogy a különböz� biológiai aktivitású 
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(antibiotikus, toxikus) vegyületek hatásmechanizmusában a HCHO-nek is meghatározó 

szerepe van. Ezért ígéretesnek t�nt az A. belladonna speciális anyagcseretermékeinek 

BioAréna-rendszerben történ� vizsgálata. 

Eredményeinkkel szeretnénk hozzájárulni az A. belladonna szövettenyészetek 

növekedésének, a tropánvázas alkaloidok metabolizmusának jobb megismeréséhez, továbbá 

az abiogén stresszhatások során bekövetkez� változások alaposabb megértéséhez. 

2. VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. Atropa belladonna L. in vitro növények tenyésztése 

Az in vitro növények romániai kutatóintézetb�l (Stejarul Research Center) származnak. Az  

A. belladonna L. steril növények fenntartását és szaporítását vegetatív mikroszaporítással 

végeztük, majd Murashige-Skoog tápközegen (MS), fényen (2500Lux/12óra/nap), 

klímaszobában (24±1oC) neveltük. 

2.2. Géntranszformált kultúrák el�állítása és fenntartása 

� Hairy root kultúrák 

Az A. belladonna in vitro növényeket Agrobacterium rhizogenes R1601 törzzsel fert�ztük 

mikroinjektálással. A fert�zést követ�en 9 hairy root klónt izoláltunk, melyeket 

baktériummentesítés céljából cefotaxim és ampicillin tartalmú szilárd MS-táptalajon 

tenyésztettünk. A baktériummentes hairy root klónokat 2% szacharóz tartalmú folyékony 

Gamborg B5-táptalajon szaporítottuk klimatizált rázószekrényben (100rpm, 24±1oC) sötétben 

és fényen (2500Lux/12óra/nap). Növekedésük és alkaloid tartalmuk alapján 3 klónt (#K4, #K5 

és #K8) választottunk ki további vizsgálatok céljára. 

� Organizált kultúrák 

Az A. belladonna #K4, #K5 és #K8 kultúrák spontán organizációját követ�en a hajtás 

kezdeményeket in vitro (B5-táptalajon) fényen tenyésztettük. A növényeket 2,5 hetes 

korukban föld/perlit/t�zeg keverékébe, majd az adaptációt követ�en kertészeti földbe, 

növénytárolókba ültettük ki. A virágzás kezdetekor a bimbókat, s�r� szövés� nylon hálóval 

izoláltuk. Az analitikai vizsgálatokhoz a növényeket három hónapos korukban gy�jtöttük be. 

2.3. A géntranszformáció igazolása 

• Hairy root és organizált kultúrák vizsgálata PCR-technikával: a növényi DNS-izolálását 

követ�en a polimeráz láncreakciót iCycler Thermal Cycler PCR-készülékben végeztük. A 

DNS-fragmentumok elválasztását agarózgél-elektroforézissel, a kiértékelést UV fényben 

végeztük. 

• A szövetek opin termelését papírelektroforézissel Petit módszere alapján igazoltuk. 
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2.4. A kultúrák növekedési aktivitásának jellemzése 

A kultúrák növekedésének jellemzése során a következ� paramétereket határoztuk meg: friss 

és szárazsúly, szárazanyag tartalom, növekedési érték (szárazsúlyra vonatkoztatva). 

2.5. A tápközeg (B5) összetételének módosítása 

A folyékony B5-tápközegben, sötétben, klimatizált rázószekrényben nevelt A. belladonna 

#K4, #K5 és #K8 hairy root klónok esetében, 4 hetet követ�en, vizsgáltuk a tápközeg hatását a 

növekedésre és tropán alkaloid tartalomra.  

� szénhidrát (szacharóz, maltóz, glukóz) koncentráció (0% - 12%) 
� nitrogén [(NH4)2SO4] tartalom (0 mg/l - 536 mg/l, stabil nitrát (KNO3) mellett) 
� makroelem tartalom változtatása: - MgSO4 (0 mg/l - 1000 mg/l) 

  - CaCl2 (0 mg/l - 900 mg/l) 
� aminoguanidin és hidralazin kezelés (0ppm - 1000ppm) a tenyészetek (#K4) 

növekedésén és tropán alkaloid tartalmán túl az endogén HCHO szintet is elemeztük. 

2.6. Analitikai vizsgálatok 

� Tropán alkaloidok azonosítása és meghatározása 

A liofilizált minták kivonását (kloroform: metanol: 25%-os ammónia 15:5:1 v/v/v) követ�en a 

tisztítást folyadék-folyadék extrakcióval (Extrelut-oszlopon) illetve szilárdfázisú extrakcióval 

(SUPELCO Supelclean LC-18 SPE-oszlopon) végeztük. Validációs vizsgálataink igazolták, 

hogy az extrakció hatékonysága, illetve mindkét eljárás ismételhet�sége és visszanyerése 

megfelel�. Az összalkaloid tartalmat Ph.Hg. VII. szerint határoztuk meg. 

- HPLC-MS-MS-módszer: 

Az analízist pozitív ionmódban végeztük Agilent 6410 Triple Quad LC-MS-rendszeren. 

HPLC-oszlop: Phenomenex Luna (5�m) C18 (2), mozgófázis: 17:83 (v/v) acetonitril: 30mM 

ammónium-formiát, pH 2,80. LC–MS-MS paraméterek: porlasztó nyomás 45,0psi, kapilláris 

feszültség 3500V, pásztázási tartomány 50-700m/z, kollíziós energia 35Ev. 

- HPLC meghatározás 

- Elválasztás Luna C8 oszlopon: a tisztított minták analízise Spektra Physics P4000 HPLC-

készüléken (Fremont, USA), Luna C8 (5 µm) (Phenomenex, USA) fordított fázisú oszlopon 

(250x 4,6mm I.D.) történt, melyhez azonos töltet� el�tétoszlopot (8x 3mm I.D.) 

csatlakoztattunk. Mozgó fázis: acetonitril: 30mM foszfát puffer (pH 6,2): metanol 

12.2:79.7:8.1 (v/v/v) 0,1% triaetanolaminnal alkotott elegye. 

- Elválasztás Luna C18 oszlopon: az analízist Surveyor moduláris HPLC rendszeren 

(Thermo Finnigan, USA), LUNA (5 µm) C18 (2) fordított fázisú oszlopon (250x 4,6mm I.D.) 

végeztük (Phenomenex, USA) el�tétoszlopot alkalmazva. Mozgófázis: acetonitril: metanol: 

30mM KH2PO4-K2HPO4 (815:185, g/g) puffer oldat (12: 7,9: 80,1, v/v/v 1,00ml/perc). 
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A csúcsokat autentikus standardok retenciós idejének és a megfelel� UV spektrumok alapján 

azonosítottuk, a kvantitatív meghatározás λ=210nm-en történt. 

Az alkaloid tartalom értékeit µg/g, illetve mg/g-ban (szárazsúlyra vonatkoztatva) adtuk meg. 
 

� Endogén HCHO kimutatása és meghatározása 

- Túlnyomásos folyadékkromatográfiás (OPLC) módszer: a géntranszformált 

gyökértenyészetekben és növényekben meghatároztuk az endogén HCHO tartalmat. A 

megfelel�en el�készített mintákhoz 0,2 % metanolos dimedonoldatot adtunk, a képz�d� 

formaldemetont OPLC-vel (OPLC-NIT, Budapest) választottuk el. Mozgófázis: kloroform: 

metanol (25:60, v/v). A formaldemetont autentikus standard retenciós ideje és UV spektruma 

alapján azonosítottuk. A detektálás �=265 nm-en történt. 

- HPLC-módszer: Shimadzu (Japán) HPLC-készülék, Hypersil C18 (200× 4,6mm I.D., 

5�m) oszlop, mozgófázis metanol: víz (75: 25, v/v) elegye, a detektálás �=258 nm-en történt. 

2.7. Antimikróbás hatásvizsgálat BioArena-rendszerben 

A BioArena-rendszerben történ� vizsgálatainkhoz a Pseudomonas savastanoi pv. 

phaseolicola baktérium törzset (Londoni Egyetem) alkalmaztuk. A kivonatok illetve a 

tesztvegyületek (hioszciamin, szkopolamin, szkopoletin) különböz� mennyiségét vittük fel a 

Kieselgel 60F254 (Merck 0,2mm) rétegre, a hatáser�sség további befolyásolására L-arginint, 

redukált glutationt, valamint réz(II)-szulfátot alkalmaztunk. A kifejleszt� elegy kloroform: 

metanol: 25%-os ammónia (70:18:2, v/v/v). A kromatogramokat biológiai el�hívás el�tt 

(�=210, 300nm) és után (�=590) denzitometráltuk (Simadzu CS-9301PC, Kyoto). 

2.8. A kísérleti eredmények statisztikai kiértékelése 

A párhuzamos mérések (n=6) eredményeit átlagoltuk. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez 

kiszámítottuk a szórást és a megbízhatóságot (± SD, p<0,05), valamint T-próbát végeztünk. 

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

3.1 Tropán alkaloidok elválasztása és azonosítása (módszerfejlesztés) 

Kísérleteink során nagyszámú, összetett vizsgálati minta gyors, pontos kvalitatív analízisére 

és kvantitatív meghatározására volt szükség. Az általunk kidolgozott validált HPLC-módszer 

megfelel� érzékenység�, jól reprodukálható (RSD% = 3,3-8,4) és egyszer�, a tropán 

alkaloidok jó elválasztását eredményezi, ezért kit�n�en alkalmazható a tropán alkaloidokat 

szintetizáló hairy root klónok analízisére az alkaloid produkciós vizsgálatok során. A 

mozgófázis összetétele egyszer�, tekintettel arra, hogy sem trietilamin sem ionpár reagens 

alkalmazására nem volt szükség a megfelel� csúcsalak és szelektivitás biztosításához. A 

legkisebb detektálható mennyiség hioszciaminra és 6OH-hioszciaminra 0,6ng, szkopolaminra 

0,8ng, apoatropinra 0,3ng. A teljes visszanyerés hioszciaminra 94,2%, szkopolaminra 95,0%, 
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6OH-hioszciaminra 85,2% és apoatropinra 85,4%. A módszer el�nye még, hogy a minta 

további analízise (pl. LC-MS-MS) lehetséges, mert a puffer megváltoztatása – azonos pH 

mellett – nem okoz változást a szelektivitásban. Mindhárom klón tisztított kivonatában      

LC-MS-MS-módszerrel hioszciamint, 6OH-hioszciamint és szkopolamint azonosítottuk. 

3.2. Atropa belladonna L. in vitro növények 

A steril növényeket szilárd MS táptalajon, fényen tenyésztettük vegetatív mikroszaporítással. 

A növény gyökerében – az intakt növényhez hasonlóan – nagyobb mennyiségben 

hioszciamint (2,34mg/g), kisebb mennyiségben szkopolamint (0,26mg/g) valamint 6OH-

hioszciamint (0,76mg/g) azonosítottunk. A hajtás szintén hioszciamint (2,12mg/g) 

tartalmazott nagyobb mennyiségben, míg a szkopolamin (0,39mg/g) és a 6OH-hioszciamin 

(0,91mg/g) tartalma alacsonyabb, de a gyökérhez képest kis mértékben magasabb volt. Az in 

vitro növények hajtásának és gyökerének alkaloid tartalma megközelíti az intakt növényben 

mért értékeket. 

3.3. Géntranszformált gyökérkultúrák 

� Hairy root kultúrák 

Az A. belladonna steril növények szárán a mikroinjektálás helyén megjelen� járulékos 

gyökereket szilárd, majd folyékony 2% szacharóz tartalmú B5-táptalajon tenyésztettük. 

Az el�állított, genetikailag eltér� hairy root klónok szelekcióját követ�en a szövetek 

géntranszformált sajátságai, intenzív fejl�dése és magas alkaloid tartalma alapján 3 klónt 

(#K4, #K5 és #K8) vizsgáltunk részletesebben. Megállapítottuk, hogy mindhárom kultúra, 

hioszciamin f�alkaloidos, hasonlóan az anyanövényhez. 

� Géntranszformáció igazolása 

Az A. rhizogenes R1601-b�l származó tDNS növényi genomban történ� beépülésének 

igazolására PCR technikát alkalmaztunk. Negatív (A. belladonna in vitro növény gyökere) és 

pozitív (A. rhizogenes R1601 plazmid DNS állomány) kontrollok jelenlétében igazoltuk a 

megfelel� rolB szekvenciák jelenlétét a vizsgált klónok sejtjeiben. A tDNS növényi sejtben 

történ� m�ködését a hairy root-ok által termelt speciális anyagcseretermékek, az ún. opinok 

kimutatásával bizonyítottuk, a géntranszformált szövetek agropint, mannopint, agropin- és 

mannopinsavat szintetizáltak. Fenti módszerekkel egyértelm�en bizonyítottuk, hogy a vizsgált 

hairy root klónok bakteriális géneket hordoznak és azok megfelel�en m�ködnek az               

A. belladonna sejtekben. 

� A hairy root klónok növekedési jellemz�i és alkaloid tartalma sötétben és fényen 

Az A. belladonna hairy root klónok növekedés dinamikai sajátosságait elemezve 

megállapítottuk, hogy a tenyésztés során a #K4 és #K8 klón friss és szárazsúlya egyenletesen 

gyarapodott, és a maximális biomasszát a 4-5. héten érte el. Sötétben a #K8, míg fényen a #K4 
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klón n�tt intenzívebben. A #K5 klón kevésbé növekedett, megvilágítás hatására azonban 

biomassza képzése jelent�sen fokozódott. Az egyes klónok alkaloid tartalmát meghatározva 

megállapítottuk, hogy a sötétben tenyésztett #K4 klón összalkaloid (5,16mg/g) és egyúttal 

hioszciamin (3,91mg/g) tartalma volt a legmagasabb, amely megvilágítás hatására nem 

változott, az intenzívebb növekedés miatt azonban az alkaloid produkciója (3,62mg/kultúra) 

megnövekedett. Megvilágításra legintenzívebben a #K5 klón reagált, mind a biomassza 

képzés, mind a hioszciamin, szkopolamin tartalom számottev�en megemelkedett, aminek 

következtében hioszciamin termelése 3-szorosára, szkopolamin termelése 7-szeresére n�tt. 

Eredményeink tehát azt jelzik, hogy a véletlenszer� bakteriális tDNS beépülés következtében 

kialakuló, genetikailag eltér� klónok hasonló növekedési jellemz�i mellett speciális 

anyagcseréjében jelent�s eltérések észlelhet�k. 

� A tápközeg összetev�inek hatása a hairy root tenyészetekre 

A táptalaj összetételének helyes megválasztása a különböz� hairy root klónok esetében 

alapvet� fontosságú, mivel genetikailag minden klón eltér�, tápanyagigényük különböz�. 

•  A szénhidrátok - szacharóz, glukóz és maltóz - hatása 

Az in vitro növénykultúrák növekedésükhöz általában küls� szénforrást igényelnek, ezért 

részletesebben vizsgáltuk a tápközeg szacharóz, glukóz, maltóz koncentrációjának hatását. Az 

eredmények alapján megállapítottuk, hogy a különböz� szénhidrát források közül mindhárom 

klón a szacharózt képes a legjobban hasznosítani. 

A klónok növekedésének a magasabb (#K4 3-6%, a #K5, #K8 3-9% szacharóz), míg az 

alkaloid szintézisnek az alacsonyabb, 2-3% szacharóz koncentráció kedvezett. A táptalaj 

szacharóz koncentrációját 2%-ról 3%-ra emelve a #K4 klón hioszciamin produkcióját 1,6-

szorosára fokozta (4,02mg/kultúra) az alaptáptalajon nevelt hairy root klónhoz képest. A 

szkopolamin, 6OH-hioszciamin produkció is közel másfélszeresére emelkedett. A maltóz, 

glukóz hatására (minden koncentrációban) jelent�sen csökkent a tenyészetek alkaloid 

produkciója. 

• Az ammónium [(NH4)2SO4] hatása 

A hairy root kultúrák fejl�déséhez szükséges nitrogén hatását elemezve megállapítottuk, hogy 

mindhárom klón az általunk is alkalmazott B5-alaptáptalajnak megfelel� 134mg/l-es 

(NH4)2SO4 tartalmú tápközegben növekedett a legintenzívebben. Az alkaloid tartalmat 

elemezve megállapítottuk, hogy a kétszeresére emelt (NH4)2SO4 hatására a #K4 klón 

hioszciamin tartalma n�tt, míg a #K5 és #K8 klónban a társalkaloidok szintézise emelkedett 

meg két-háromszorosára. 
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• A magnézium hatása (MgSO4) 

Korábbi vizsgálatok utaltak arra, hogy a MgSO4 kedvez� hatást gyakorol a hairy root kultúrák 

növekedésére és hatóanyag produkciójára, ezért fontosnak tartottuk az A. belladonna hairy 

root tenyészetek esetében is a magnézium hatását vizsgálni. Megállapítottuk, hogy 

mindhárom klón növekedése a 250mg/l illetve a magasabb MgSO4 koncentrációk esetében 

volt optimális. Az 500mg/l MgSO4 koncentráció hatására szignifikánsan megemelkedett a 

#K4 és #K5 klónok alkaloid tartalma is (hioszciamin: 4,14mg/g #K4, 4,49mg/g #K5). 

• A kalcium hatása (CaCl2) 

A kalcium is fontos szerepet játszik a növényi sejt anyagcseréjében, melynek jelent�sége a 

hairy root kultúrák esetében is igazolt. A tápközeghez adagolt CaCl2 az egyes klónok 

növekedését szignifikánsan nem befolyásolta, míg az alkaloid bioszintézisre hatással volt. Ez 

részben annak köszönhet�, hogy a Ca2+-ion szerepet játszik a tropán alkaloidok 

bioszintézisében résztvev� enzimek m�ködésében is. 

A táptalaj kalciumion tartalmának növelésével az egyes alkaloidok bioszintézise fokozódott. 

A duplájára emelt (300mg/l) CaCl2-ot tartalmazó tápközegben nevelt #K4 klón szintetizált a 

legnagyobb mennyiségben hioszciamint (4,62mg/g) és 6OH-hioszciamint (0,73mg/g), míg a 

legmagasabb szkopolamin tartalmat (0,43mg/g) a #K5 klón esetében mértük 450mg/l CaCl2 

alkalmazása mellett. 

3.4 A hairy root klónokból organizálódott Atropa belladonna növények vizsgálata 

Mindhárom általunk vizsgált hairy root klón – folyékony B5-táptalajon tenyésztve – spontán 

organizálódott. Az in vitro transzgénikus növényeket mikroszaporítást illetve adaptációt 

követ�en kertészeti földbe ültettük. A virágzás kezdetén a bimbókat s�r� szövés� 

nylonhálóval izoláltuk, a növényeket termésérésig neveltük. 

Mind az in vitro, mind az in vivo körülmények között nevelt #K4 és #K8 klónok fenotípusa 

jelent�sen eltért az anyanövényt�l. A transzgénikus növényekre jellemz� morfológiai 

sajátosságaik közül kiemelend�, hogy a hajtás csökkent csúcs dominanciájú, lényegesen 

alacsonyabb, bokrosabb, valamint a géntranszformáció hatására levelei magas klorofill 

tartalmúak és red�zöttek, a virágokat a rövidebb lekerekített pártacimpa jellemzi, a rövidebb 

sziromlevelek közül az er�teljesebb portokok kiemelkednek. Mindhárom klónnál korai 

virágzást figyeltünk meg (a virágokat minden esetben izoláltuk). 

Összehasonlítva az in vitro és in vivo körülmények között nevelt növények alkaloid tartalmát 

megállapítottuk, hogy in vivo a növények több alkaloidot termeltek, mint in vitro. Az in vitro 

nevelt klónok közül a #K4 (3,59mg/g), az in vivo nevelt klónok közül a #K5 klón (5,76mg/g) 

gyökerének hioszciamin tartalma volt maximális. Míg a hioszciamin tartalom a gyökerekben, 

addig a szkopolamin és a 6OH-hioszciamin tartalom – bár nem haladta meg a hioszciamin 
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szintet – a hajtásban magasabb. A különböz� szinteken a levelek alkaloid tartalma eltér�, 

legmagasabb a csúcsi levelekben. 

3.5. Az Atropa belladonna szövetek endogén formaldehid tartalmának meghatározása 

Az A. belladonna hatóanyagai N-, illetve O-atomjukon könnyen lehasadó metil-csoportokat 

tartalmazhatnak, így potenciális HCHO-adó, illetve egyes alkaloidok – kvaterner származék 

képzése során – HCHO-befogó molekuláknak tekinthet�k. 

Az in vivo nevelt növények HCHO-tartalma többszöröse volt ugyanazon klón in vitro B5-

táptalajon nevelt szövetének. A nem transzformált kontroll növény hajtásának és gyökerének 

endogén HCHO szintje közel azonosnak tekinthet�, míg a transzgénikus növények 

gyökerében jelent�sen megemelkedik in vivo és in vitro körülmények között egyaránt. A hairy 

root klónok közül a #K8 klónban a legmagasabb az endogén HCHO szint (75,9�g/g). A 

tenyésztés során fokozatosan csökken, majd a szövetek öregedésével ismét megemelkedik, és 

irodalmi adatok is jelzik, hogy a HCHO-nek szerepe lehet a programozott sejthalál során. 
 

� Abiogén stressz hatása A. belladonna hairy root szövetek anyagcseréjére 

Az aminoguanidin és a hidralazin – mint abiogén stressz faktor – hatással volt az endogén 

HCHO tartalomra és azon keresztül a sejtek, szövetek univerzális és speciális anyagcseréjére. 

Az alacsonyabb koncentrációk (1-100ppm) hatására (mindkét vegyület esetében) a #K4 klón 

biomassza képzése és hioszciamin szintézise is fokozódott, a szkopolamin és 6OH-

hioszciamin tartalom szignifikánsan emelkedett, a kontrollhoz képest kétszeresére n�tt. A 

tenyésztési id� során tanulmányozva az aminoguanidin és hidralazin (10ppm) hatását, 

megállapítottuk, hogy a kontrollhoz képest a 6. hét végéig a kultúrák biomassza és tropán 

alkaloid termelése fokozódott, így a hioszciamin produkció közel másfélszeresére, a 

szkopolamin, 6OH-hioszciamin produkció közel kétszeresére emelkedett. 

A tápközegbe adott aminoguanidin és hidralazin – a kultúrák növekedése, alkaloid képzése 

mellett – jellegzetes módon befolyásolta a hairy root-ok mérhet� endogén HCHO tartalmát, 

id�beni változását. Az alacsonyabb koncentrációk hatására megnövekedett endogén HCHO 

szint valószín�leg a tenyészetek fokozottabb anyagcseréjével lehet összhangban, míg a magas 

koncentrációk hatására a növekedés teljesen megállt, mivel az alkalmazott molekulák ekkor 

már jelent�s mennyiségben vonják el a sejtekben kötött formában jelenlév� endogén HCHO-

et, a tenyészetekben az apoptotikus folyamatok domináltak, aminek hatására az endogén 

HCHO szint megemelkedett. 

Tanulmányozva az aminoguanidin és a hidralazin 1, 2, 3, 6 nap alatt kifejtett hatását is a 4 

hetes hairy root alkaloid termelésére, megállapítottuk, hogy a tápközeghez adott 1-100 ppm 

hidralazin hatására a hioszciamin tartalom már az els� nap elteltével szignifikánsan 
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megemelkedett és a vizsgált id�szak alatt mindvégig meghaladta a kontroll értéket, míg az 

aminoguanidin csak a 2-3. napra emelte meg jelent�sen a hioszciamin tartalmat. A 

szkopolamin, 6OH-hioszciamin tartalom mindkét vegyület hatására megemelkedett. 
 

� A. belladonna speciális anyagcsere termékeinek vizsgálata a BioArena-rendszerben 

A hioszciaminban és szkopolaminban található N-metil csoport jelenléte szerepet játszik 

terápiás hatásaik kialakulásában, ezért érdekesnek találtuk e vegyületek BioAréna-

rendszerben történ� vizsgálatát. 

A tropán alkaloidok mellett tanulmányozva a kumarin, szkopoletin hatásmechanizmusát, 

megállapítottuk, hogy markáns antimikróbás hatással rendelkeznek a Pseudomonas 

phaseolicola baktérium sejtekre. Az antimikróbás hatást a pozitív illetve negatív 

denzitogramok összehasonlításával is igazoltuk. A biológiai rendszerekben jelenlév� illetve a 

baktérium szuszpenzióhoz adagolt L-arginin és redukált glutation hatáscsökkenést, míg a 

réz(II)-szulfát oldat hatásnövekedést eredményezett. BioAréna-rendszerben végzett kísérleti 

eredményeink alátámasztják, hogy az A. belladonna speciális anyagcseretermékeinek 

antimikróbás hatása nagy valószín�séggel HCHO-en keresztül valósul meg. 
 

Konklúzió: a genetikailag transzformált Atropa belladonna kultúráink in vitro és in vivo jól 

fejl�dnek és magas hatóanyag tartalommal rendelkeznek. A szelektált hairy root klónok az 

intenzív biomassza képzés mellett magas bioszintetikus potenciállal rendelkeznek, 

összalkaloid tartalmuk eléri, illetve felülmúlja az intakt növényben mért értékeket. A 

tenyésztési körülmények és a táptalaj összetételének módosításával az alkaloid tartalom 

további, jelent�s fokozását értük el különös tekintettel a hioszciamin, szkopolamin, 6OH-

hioszciamin produkcióra. 

Az abiogén stresszhatások elemzése rámutatott, hogy a szövetek fejl�dése, endogén HCHO 

szintje és tropán alkaloid tartalma jelent�s mértékben megváltozott. A biomassza és alkaloid 

produkció növekedése felveti a specifikus hatások pl. génexpressziós változások lehet�ségét 

az univerzális és speciális anyagcserére. 

A BioAréna-rendszerben végzett vizsgálataink alátámasztják, hogy a metilezett tropán 

alkaloidok is a metil-csoportból képz�d� HCHO-n keresztül fejtik ki sejtszaporodást gátló 

hatásukat.
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