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1. BEVEZETÉS 
 
 

Az élesztősejtek, mint ahogy minden élőlény, életük során számos környezeti 

stressz hatásra (szárazság, hőmérséklet-változás, környezetszennyeződés stb.) 

reagálnak, hogy fenntartsák életükhöz optimális belső egyensúlyukat, 

homeosztázisukat.  E hatások gyakran az optimális életkörülmények megváltozását 

okozzák, ezzel alkalmazkodásra, adaptációra kényszerítik őket. A hatás erősségétől 

függően reagálnak a különféle stresszorokra és mozgósítják az annak megfelelő védelmi 

rendszerüket, hogy csökkentsék ill. közömbösítsék azok károsító következményeit. 

A sejt elsődleges védelmi vonala közé tartozik a sejtmembrán. A szerkezeti 

elhatárolás mellett megakadályozza ill. mérsékli a külső környezetből beáramló károsító, 

oxidatív anyagok mennyiségét, speciális szerkezete révén. A biológiai membránok 

általában tartalmaznak olyan anyagot (koleszterin ill. származékai), ami szabályozza a 

termodinamikai és mechanikai tulajdonságait. Feltételezik azt, hogy egyes 

élesztőgombák membránjában található karotinoidok és más terpénoid vegyületek 

hasonló funkciót töltenek be, ill. még az oxidatív anyagok sejtbe jutása előtt próbálnak 

valamiféle plusz védelmi rendszert képezni a sejt számára. 

Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy fényt derítsünk arra, hogy a 

Xanthophyllomyces dendrorhous élesztőgomba által termelt karotinoidok milyen hatással 

vannak a plazmamembrán dinamikájára és hogyan járulhatnak hozzá az oxidánsok 

elleni védelmi rendszerhez. 

Ha a reaktív gyökök és molekulák produkciója meghaladja a védekező 

mechanizmusok kapacitását, felborul az egyensúly az oxidáns/antioxidáns rendszerben, 

oxidatív stressz és sejtkárosodás alakulhat ki. Ilyen esetekben a szabadgyökök 

mennyiségének csökkentésére irányuló celluláris válasz folyamatainak egész sora 

indulhat el, amely azonban akár a szabadgyökök egyre fokozódó termelődéséhez is 

vezethet. A túl nagy oxidatív terhelés, vagy a nem elég hatásos válasz együttesen 

vezethet olyan mértékű sejtkárosodáshoz, amely végül a sejt pusztulását eredményezi. 

Kísérleteink során megpróbáltunk választ kapni arra, hogy egyes oxidatív stresszorok 

(kadmium, hidrogén-peroxid, króm) milyen változást indukálnak a Xanthophyllomyces 

dendrorhous karotinogenezisében és a Schizosaccharomyces pombe glutation redox 

rendszerében. 
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1.1. RÖVIDÍTÉSEK 
 

 

Ax.     astaxantin 

CAT     kataláz 

Cd2+                                            kadmium 

6chr+     S. pombe szülői törzs  

chr1-66T    S. pombe króm /Cr(VI)/ toleráns mutáns 

Cu/ZnSOD    réz/cink szuperoxid dizmutáz 

Cr                                    króm 

CrO42-      kromát-anion /Cr(VI)/ 

d.v.     desztillált víz 

EPR     elektron spin rezonancia spektroszkópia 

G6PD   glükóz-6-foszfát dehidrogenáz 

GPx    glutation peroxidáz 

GR     glutation reduktáz 

GSH     redukált glutation 

GSSG      oxidált glutation 

GST     glutation S-transzferáz 

HPLC                             nagy felbontású folyadékkromatográfia 

MIC     minimális gátló koncentráció 

MnSOD    mangán szuperoxid dizmutáz 

NADPH    nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

O2
•–    szuperoxid gyök 

OD                               optikai denzitás 
•OH      hidroxil gyök 

ROS     reaktív oxigén fajták (gyökök) 

rpm                            fordulat/perc 

PBN      N-tert-butil-α-phenil nitron (spincsapda)  

5-SASL    5-(4’,4-dimethiloxazolidine-N-oxil) stearinsav 

SOD                 szuperoxid dizmutáz 

S. pombe               Schizosaccharomyces pombe 

t-BOOH               tercier-butil-hidroperoxid 

X. dendrorhous             Xanthophyllomyces dendrorhous 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
 

2.1. EXTRACELLULÁRIS SEJTVÉDELEM: A SEJTMEMBRÁN
 

 

A sejtek nélkülözhetetlen építőköve a sejtmembrán, ami egyrészt biztosítja 

a sejtek önállóságát, a környezettől való szerkezeti elhatárolódást, másrészt 

szerepet játszik a sejtfunkciók jelentős részében is (pl.: sejtpotenciál biztosítása, 

sejtek közötti kommunikáció, stb.). A sejtmembrán a szerkezeti elhatárolás 

mellett megakadályozza az ionok és molekulák - melyek akár lehetnek a számára 

károsak is - szabad (korlátlan) diffúzióját, ugyanakkor speciális 

transzportfolyamatok révén biztosítja a szükséges anyagok felvételét, ill. 

eltávolítását. Ezáltal a membrán aktívan részt vesz az intracelluláris tér sajátos 

összetételének kialakításában, fenntartásában, ami a sejt működéséhez 

szükséges, és biztosítja az anyagcserét (Kumar és mtsi. 1994; Ádám 1996). 

 

 

2.1.1. A SEJTMEMBRÁN ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE  
 

 

A biológiai membránok szerkezeti alapját a lipid kettős réteg képezi, ebbe 

ágyazódnak bele, ill. ehhez kapcsolódnak a membránfehérjék. A biológiai 

membránok alapstruktúráját a lipid molekulák folytonos, összefüggő lipid 

kettősrétege adja (vastagsága 4,5 – 5,5 nm), melyben a membránfehérjék (egy-egy 

fehérje réteg vastagsága 2,5 – 3,5 nm) beágyazottan tálalhatók. Jelenleg 

legáltalánosabban elfogadott membránmodell szerzőitől származó hasonlat 

szerint úgy jellemezhetők, hogy a fehérjék, mint jéghegyek lebegnek a kettős 

lipidréteg tengerében (1. ábra). A membránok általános megjelöléssel lipoprotein 

struktúrának nevezhetők.  

Minden biológiai membrán, legyen plazmamembrán, vagy bármilyen más 

a sejten belül előforduló membránféleség, azonos módon épül fel: szárazanyag-
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tartalmuk 40-60 %-a lipid, 30-50 %-a fehérje és kb. 10 %-a szénhidrát. A 

különböző komponensek aránya, típusa az adott membránra jellemző 

tulajdonság (Guidotti 1972; Jain és mtsi. 1980). 

 

 
 

1. ábra. A Singer-Nicolson féle membránmodell 
blogs.saschina.org/kevin01pd2011/2008/02/ 

 

2.1.2. MEMBRÁNLIPIDEK 
 

 

A lipid kettős réteget amfifil szerkezetű lipid molekulák alakítják ki, 

amelyek két részből állnak, egy poláros fejcsoportból és egy apoláros farkrészből. 

A lipidek úgy helyezkednek el, hogy a poláros fejcsoportjaik néznek kifelé, az 

extracelluláris, ill. az intracelluláris tér felé, az apoláros farok részek pedig a 

membrán belseje felé fordulnak (1. ábra).  

A membrán kettősrétegének kialakításában résztvevő három nagy 

lipidcsoport a glicerofoszfolipidek, a szterinek és a glikolipidek (Cullis és mtsi. 

1996; Fonyó 1997). Ezek átlagos százalékos megoszlása a membránban 70 : 5 : 25 

%. A foszfolipidek apoláros részét a glicerinhez kapcsolódó 14-22 szénatomos 

zsírsavlánc adja, a poláros részt pedig a glicerin 3. szénatomja, amit foszforsav 

észteresít.  

A biológiai membránok kettős funkciójának, a stabilitásnak és a 

funkcionális dinamizmusnak az ellátását az egymással másodlagos kötéssel 
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kapcsolódó, nagyszámú lipid és fehérjemolekula biztosítja. A membránlipidek 

zsírsav oldalláncai között van der Waals kölcsönhatás van, melynek erőssége 

nagyban függ a lipidösszetételtől. A telítetlen zsírsavak esetében a kettőskötés 

miatt a szénhidrogénlánc megtörik, így az oldalláncok között gyengül a 

kölcsönhatás.  

A biológiai membránoknál, az adott biológiai rendszer szokásos 

„működési hőmérsékletén”, a lipid-kettős rétegben az egyes lipidek nagyfokú 

mozgékonysággal rendelkeznek, mivel közöttük nem-kovalens kölcsönhatások 

működnek. A foszfolipid molekulák saját tengelyük körül foroghatnak, a 

molekulák pedig a membrán egyik rétegében elmozdulhatnak, ez utóbbit 

nevezzük laterális diffúziónak. Előfordul a foszfolipidek flip-flop mozgása is; ez 

a kettős rétegen keresztül történő (transz-membrán) mozgás, mely ritkább és 

lassabb folyamat az előzőeknél, hiszen ekkor a poláros molekularészeknek a 

membrán apoláros részén át kell hatolniuk, és ez nagyobb energiát igényel (2. 

ábra). Ezek a mozgások eredményezik a membrán fluiditását, ami 

működésüknek elengedhetetlen feltétele (Marsh 1981, Cullis és mtsi. 1996).  

 
 

2. ábra. A membrán laterális diffúziója és flip-flop mozgása.                   
http://bio.winona.edu/berg/308s01/Lec-note/chap7.htm 

 

A membránokban a lipidek mozgékonysága függ a hőmérséklettől és a 

membrán összetételétől. Testhőmérsékleten a sejtmembránok fluid állapotban 

vannak. Ha a hőmérséklet a fázisátalakulási hőmérséklet alá csökken, a membrán 

merev, ún. gél állapotba kerül, ilyenkor a lipidek mozgása csökken. A fluiditás-

növekedés a permeabilitás növekedését vonja maga után. A zsírsavlánc-régió egy 
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adott hőmérséklet felett jelentős strukturális átalakulást mutat, a rendezettsége 

csökken. A zsírsavláncok orientációja csökken, nő a mozgási szabadság és a 

zsírsavláncok közötti távolság is 0,048 nm-ről 0,053–0,060 nm-re nő, növekszik a 

kettős réteg felszíne, térfogata és a foszfolipidek laterális diffúziós sebessége is.  

A lipidek elhelyezkedése a plazmamembrán extracelluláris felszínén és az 

intracelluláris oldalon különböznek, így a plazmamembránban lipidasszimetria 

lép fel (Edidin 1974, Pajor 1990).  

 

2.2. INTRACELLULÁRIS SEJTVÉDELEM A KRÓM OKOZTA OXIDATÍV 

KÁROSODÁSOK ELLEN 

 

2.2.1. STRESSZ, OXIDATÍV STRESSZ  
 

Az élőlények számára megterhelést jelentő helyzeteket, melyek a 

szervezetben a normál viselkedéstől való eltéréshez vezetnek, stressznek 

nevezzük. A stressz az élőlény válaszát, míg a stresszor a környezeti hatást jelöli. 

Az élő szervezeteket a legkülönfélébb stresszorok részéről érhetik hatások 

(Szigeti 1998). A stressz erősségének mértéke alapján megkülönböztethetünk 

tűréshatárt meghaladó mértékű, a sejt károsodásával, ill. pusztulásával járó 

stresszt, ill. a gyengébb hatású, elviselhető stressz, ami csak akkora terhelést ró a 

sejtre, hogy az a belső tartalékok mozgósítása révén védekezésre, adaptációra 

képes lesz.  

Az élesztőket érő stresszhatások (pl. szélsőséges hőmérsékletek, 

szárazság, környezetszennyezés) következtében lényeges anyagcsere változások 

jönnek létre. Ezek egy része a stressz nélkül is meglévő anyagcsereutak, -

kapcsolódások, -szabályozások módosulását, más részük új gének aktiválását 

követő alternatív biokémiai folyamatok sorát jelenti. Szinte valamennyi stressz 

esetében az egyik legjellegzetesebb reakció az oxigén szabadgyökök (reactive 

oxygen species, ROS) képződése és a sejten belüli oxidatív mikrokörnyezet 

kialakulása (Hohmann és Mager 2003).  
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2.2.2. A KRÓM VEGYÜLETEK HATÁSMECHANIZMUSA 
 

A nehézfémek egy része az életfolyamatok számára fontos, esszenciális 

(Cu, Ni, Zn, Co, Cr) más részüknek biológiai előnyös hatását nem ismerjük (Cd, 

Pb, Ag, Hg), ugyanakkor jól tudjuk, hogy az esszenciális elemek a természetes 

környezetben előforduló koncentrációnál magasabb mennyisége az élő sejtek, 

szervezetek számára stressz kiváltó hatással rendelkeznek, toxikusak. Különösen 

veszélyes a fejlődő és fejletlen országokban a szennyvíztisztítás hiányos volta, 

vagy teljes hiánya, amely miatt jelentős az ivóvízkészletek elszennyeződése 

(Cohen és mtsi. 1993). 

Az ipari tevékenységnek köszönhetően napjainkra nagy mennyiségben 

halmozódtak fel nehézfémek a környezetben és szervezetünkben (Shi és mtsi. 

1999). Ezek közé tartozik a króm is, amely fontos szerepet játszik a gépiparban, a 

közlekedésben, festékek és színezékek előállításában, acéltermelésben és 

bőrcserzésnél. Így a krómszennyezés összetett ökológiai, társadalmi, 

közgazdasági probléma, melynek a hatékony és gazdaságos kezeléséhez 

elengedhetetlen a króm élő sejtre, szervezetre gyakorolt hatásmechanizmusának 

pontos ismerete.  

A szénhidrát-anyagcserében játszott szerepe alapján a részlegesen 

esszenciális elemek közé soroljuk, de mivel nagyobb koncentrációban rendkívül 

mérgező hatású, sokan a toxikus fémek között tartják számon. Oxidációs állapota 

-2-től +6-ig változhat, de a természetben a Cr(VI) és a Cr(III) jelentősek. A 

hatvegyértékű króm jóval toxikusabb a háromvegyértékűnél, mert könnyebben 

áthatol a biológiai membránokon, vízoldhatóbb, mint a Cr(III). Az összes eddig 

ismert biológiai hatása Cr(III)-má való redukcióján alapszik, amelyet az élő 

anyag molekuláival (fehérjék, nukleinsavak) való összekapcsolódás, 

komplexképzés követ  (Wiegand 1985). 

A Cr(III) só formája a CrCl3 * 6H2O. Vizes oldatban, mint Cr(OH)3 (pH 

6,2 – 11,5) formában van jelen. Komplexet képez többek közt a glutationnal, 

NADP-vel, aszkorbinsavval, ciszteinnel, aminosavakkal, savakkal, 

nukleotidokkal ill. ezek makromolekuláival. A Cr(III) számára a sejtmembrán 
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gyakorlatilag átjárhatatlan mindkét irányba. A Cr(VI)-ként a sejtbe kerülve 

Cr(III)-á redukálódnak in vitro kísérletek tanúsága szerint, így a különféle 

redukált állapotú  króm metabolitok, ROS-ket generálnak, amelyek oxidatív 

károsodást okoznak a sejtalkotókban, úgymint fehérje-fehérje, fehérje-DNS, 

DNS-DNS keresztkötések. Millimólos koncentrációban gátolja a DNS replikációt, 

ennél alacsonyabb koncentrációban csökkenti a DNS átírás megbízhatóságát, 

ezáltal mutagén és karcinogén (Langard 1993, Costa 1997).  

Vizes oldatban és fiziológiai pH értéken (∼7,4) a Cr(VI), CrO42-, (kromát-

anion) formájában fordul elő túlnyomórészt (∼96 %). A Cr(VI) intracelluláris 

térbe jutása előtt részben redukálódik a sejtfal (poliszacharidok és 

mannoproteinek) és a plazmamembrán (kén-tartalmú szerves ligandok) 

biomolekulái által. Sikerült is kimutatni egy membránhoz kötött Cr(VI) reduktáz 

enzimet Bacillus megateriumnál, de ennek megfelelő eredményeket még nem 

találtak élesztőgombák esetében (Poljsak és mtsi. 2010). 

A plazmamembránra kifejtett Cr(VI) hatását EPR-pal (elektron 

paramágneses rezonancia spektroszkóp) vizsgálták króm-szenzitív és króm-

toleráns S. pombe mutánsoknál. Mindkét esetben azt tapasztalták, hogy a 

protoplaszt plazmamembránja Cr(VI) kezelés hatására a spin jelölő rotációs 

mobilitása növekedett és a fázistranzíciós hőmérsékletük csökkent. Ebből arra a 

következtetésre jutottak, hogy a membrán fluiditás növekszik Cr(VI) kezelés 

hatására. Belágyi és mtsi. (1999) elsődleges célja az volt, hogy Cr(VI) 

redukálódott származékait ki tudják mutatni az élesztő plazmamembránjában, 

mely igazolná a membrán Cr elleni detoxikációban való meghatározó szerepét. 

(Farkas és mtsi. 2003). A Cr(VI) redukciója során keletkező Cr(V) és Cr(IV) ill. 

Cr(III) komplex lipid-peroxidációt és irreverzibilis enzimgátlást hoz létre a 

plazmamembránban, mely így a membrán megnövekedett fluiditásához fog 

vezetni és ezáltal csökkenni fog  a barrier funkciója, ami akár a sejt pusztulását is 

okozhatja (Poljsak és mtsi. 2010). 

 Szemben a Cr(III) ionokkal a Cr(VI) anionok magasabb toxicitással, 

karcinogenitással bírnak, amit szerkezetbeli különbségük okoz. A Cr(VI) ionok 

felvétele a sejtek által egy nemspecifikus anion transzporttal, az ún. permeáz 
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rendszeren keresztül történik, mely többek között a sejt számára 

nélkülözhetetlen SO42- és PO43- felvételét is végzi (Borst-Pauwels 1981). A felvétel 

típusa facilitált diffúzió, azaz egy olyan specifikus fehérjéről van szó, amely 

működéséhez nem igényel biológiai energiát, makroerg kötéseket. A felvétel 

addig történik az ilyen típusú transzporterek esetében, ameddig a biológiai 

membrán két oldalán az adott oxidációs állapotban azonos koncentrációt el nem 

ér a kérdéses ion. (Wenbo és mtsi. 2000; Poljsak és mtsi. 2010). A felvételt, a 

bioadszorpciót olyan paraméterek befolyásolják a koncentrációbeli különbségen 

kívül, mint a pH, hőmérséklet, a sejtek fiziológiai állapota és különféle ligandok 

megjelenése melyek kölcsönhatásba tudnak lépni a Cr ionnal. Ezenfelül 

meghatározó szerepe van a sejtfal és a sejt membrán összetevőinek.  

A sejten belüli bioakkumuláció gyorsabb folyamat, mely anyagcsere-

függő (kiemelkedő szerepe van a Cr-nál a redukciónak) (Wiegand és mtsi. 1985). 

Vizsgálták négy órás időintervallumban a humán eritrociták Cr(III) és Cr(VI) 

felvételét, melynek során a Cr(VI) majdnem teljes mennyiségben bejutott a 

sejtekbe, míg a Cr(III)-nak ugyanezen idő alatt csak az 5 %-a diffundált át az 

intracelluláris térbe (Aaseth és mtsi. 1982).   

Az alacsonyabbrendű eukarióták sokféle módon védekeznek a Cr 

vegyületekkel szemben. A Cr(VI) rezisztens mikrobák két mechanizmusnak 

köszönhetik a rezisztenciájukat: a Cr(VI) elleni membrán sorompóknak és a  

csökkent Cr(VI) → Cr(III) redukciónak (Arslan és mtsi. 1987). Egyrészt 

redukálják már a sejt felszínén a krómot, így oldhatatlan króm-hidroxid 

keletkezik, ami megvédi a sejteket a Cr(VI) toxicitásával szemben. A sejtfal 

struktúrája és töltése is fontos a fémek abszorpciójában. A gombák sejtfalában 

fontos szerepet kapnak az elágazó mannoproteinek, lipidek, pigmentek és 

potenciális fém-komplex helyek, mint például a karboxilát-, foszfát-, szulfhidril- 

és amino-csoportok (Miller és mtsi. 1991). A S. pombe ciszteinben gazdag γ-

glutamil peptidekkel védekezik a nehézfémekkel szemben (Standeven és 

Wetterhahn 1989). 

A Cr(VI) intracelluláris redukálásában részt vevő legfontosabb 

molekulák: hisztidin, glutation, cisztein, aszkorbinsav, glükán, riboflavinok; 
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enzimek közül a citokróm-P450, DT-diaforáz és a mitokondriális elektron 

transzport lánc enzimei. A Cr(VI) redukálása során reaktív intermedierek 

keletkeznek, pl.: Cr(V), Cr(IV), Cr(III) és •OH gyök. Az élesztő és emlős sejtekben 

a millimólos mennyiségben jelenlevő GSH-nak elsődleges szerepet 

tulajdonítottak a Cr(VI) redukcióban. EPR mérésekkel is igazolták a •OH és Cr(V) 

megjelenését. (Liu és mtsi. 1997; Sugiyama és mtsi. 1989). 

Gruber és Jennette (1978) bizonyították be először a Cr(VI) enzimatikus 

redukálását. Amikor a Cr(VI)-ot együtt inkubálták mikroszómákkal és NADPH-

val, akkor Cr(III) keletkezett, ha viszont a Cr(VI)-ot csak az egyikkel inkubálták 

együtt, akkor csak viszonylag kis mennyiségben történt Cr(VI) redukció. Garcia 

és Jennette (1981) kimutatta, hogy a citokróm P-450 enzimnek a mikroszómákban 

végbemenő Cr(VI) redukcióban van szerepe, mégpedig úgy, hogy a Cr(VI) 

redukció csökkent P-450 gátló (szén-monoxid és metirapon) adása után. 

Izolált mitokondriumok is képesek Cr(VI) redukcióra. Az elektron 

transzport lánchoz szükséges szubsztrátok növelik, míg az elektron transzport 

lánc gátlói csökkentik a Cr(V) formát, ez azt mutatja, hogy az elektron transzport 

lánc komplexeinek szerepük van a Cr(VI) redukcióban (Rossi és mtsi. 1988). 

A Cr(VI) elektronfelvétellel járó redukciója átmeneti ROS-köket valamint 

a Cr(V)-öt és a Cr(IV)-et hozza létre, melyek rövid felezési idejűek és GSH 

komplex formájában léteznek. Közben olyan glutationil gyök keletkezhet, amely 

már sejtkárosodást okozhat és más tiol molekulákkal szuperoxid-gyököt (O2
•¯) 

termel. 

Cr(VI) + GSH → Cr(V) + GS• 

GS• + RSH → RSSR• + H+ 

RSSR• + O2 → RSSR + O2
•¯

 

Redukció folyamán a keletkező Cr(V) a sejtben természetes úton létrejött 

hidrogén-peroxiddal (H2O2) Fenton típusú reakcióba lép •OH gyök képzése 

közben. 

 Cr(V) + H2O2   →   Cr(VI) + •OH + OH¯ 
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Közismert, hogy a •OH gyök a legreaktívabb a szabadgyökök közül és 

enzimatikus védelemmel a sejt nem rendelkezik vele szemben. Kölcsönhatásba 

lép a sejt valamennyi fontos makromolekulájával, így a DNS módosítása mellett 

DNS lánctörést okoz, amellyel jelenleg magyarázzuk mutagén és karcinogén 

hatását valamennyi élőlény esetében (Gille és Sigler 1995).  
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Ez a Fenton-szerű reakció a Cr(IV) közvetítésével, magasabb arányban 

történik, mint Cr(V) esetében. Liu és mtsi. (1997) a •OH-ök kimutatására az EPR 

módszert alkalmazták. Spincsapdaként DMPO (5,5-dimetil-1-pirrolin-N-oxidot) 

használtak. A legnagyobb EPR jelet akkor detektálhatták, amikor a pufferben 

Cr(IV)-GSH, H2O2 és DMPO volt. Ha etanolt adtak az oldathoz, akkor a jel 

intenzitása lecsökkent, mivel az etanol másodlagos csapdája a •OH-nek. Így 

kijelentették, hogy a Cr(IV) •OH-öt képes termelni molekuláris oxigén 

jelenlétében vizes közegben egy Fenton-szerű reakció által (Shi és mtsi. 1990b). A 

krómvegyületek hatását a sejtben a 3. ábra foglalja össze.  

 
2.2.3. REAKTÍV OXIGÉN GYÖKÖK 

 

A szabadgyökök kémiailag nagyon reaktív atomok vagy molekulák, 

amelyek külső elektronhéjukon párosítatlan elektront tartalmaznak (mágneses 

momentummal rendelkeznek), párképződésre hajlamosak, a társ molekulától 

elektront vonnak el. Kémiailag reaktívak, élettartalmuk rövid. A sejtek 

egészséges működése nyomán is keletkezik reaktív oxigén gyök (ROS). Ezen 

kívül a sejtek stressz hatására aktív módon is képesek ROS előállítására. Egy 

kémiai anyagot többféle módon, fizikai eszközökkel (UV) vagy más iniciátornak 

nevezett kémiai anyaggal hozhatunk a szabadgyök állapotába. A szabadgyök 

reakciók általában láncreakciók (Halliwell és Gutteridge 1999).  

 

2.2.3.1. A MOLEKULÁRIS OXIGÉN   
 
 
A földi élet számára nélkülözhetetlen oxigén, amely egyben a különböző 

redukált állapotaiban egyike az élő szervezetekre legnagyobb veszélyt jelentő 

anyagoknak. Az oxigén négyelektronos redukciója valamennyi aerob 

szervezetben végbemegy, ahol az oxigén a légzési lánc végső elektronakceptora. 

A folyamat köztes lépései során részlegesen redukált termékek képződnek. Míg a 

molekuláris oxigén nem számít reakcióképes vegyületnek (Cadenas 1989), az 

oxigén részlegesen redukált, reaktív formái igen reakcióképes, erősen oxidatív 
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tulajdonságú vegyületek; részben szabadgyökök, mint pl. a O2
•¯ és a •OH, 

melyek párosítatlan elektronnal rendelkeznek; részben pedig olyan molekulák, 

melyek reakcióik során szabadgyök képzésére képesek, mint pl. a H2O2 és a 

szingulett oxigén (Elstner 1982).  

Elektronszerkezetüket tekintve átmenetet képeznek a legoxidáltabb 

állapotú dioxigén és a legredukáltabb állapotú víz között (4. ábra). A nagy 

reakcióképesség azonban relatív fogalom. A O2
•¯ kevéssé aktív, míg a •OH szinte 

bármivel azonnal reagál. A többi származék reakcióképessége átmeneti (Darley-

Usmar és mtsi. 1995). Agresszivitásukból kifolyólag az oxigén szabadgyökök 

károsíthatják az életfontosságú makromolekulákat: lipideket, fehérjéket, 

nukleinsavakat, ezért a sejtekben olyan antioxidáns enzimek fejlődtek ki, 

amelyek képesek az oxigén divalens és tetravalens redukciójára úgy, hogy 

közben csak minimális mennyiségben szabaduljon fel ROS. Ilyen enzim a 

citokróm oxidáz, amely az oxigén tetravalens redukcióját hajtja végre, és 

amelynek működése felelős a sejtlégzés során elfogyasztott oxigén döntő 

részéért. Mégis, a sejtlégzés során kis mennyiségben állandóan keletkezik ROS, 

amelyeket azonban normális körülmények között a védekező rendszerek 

semlegesíteni tudnak (Gille és Sigler 1995). ROS különféle eredetét lásd az 1-es 

mellékletben. 

 
 

 

4. ábra. Az oxigénmolekula különböző oxidációs állapotai (Gille és Sigler. 1999). 
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2.2.3.2. •OH (HIDROXILGYÖK) 
 
 

1934-ben Haber és Weiss figyelte meg, hogy a •OH, a H2O2 és a O2•direkt 

reakciójával (Haber-Weiss-reakció) keletkezhet. 

 

O2
•– + H2O2 → •OH + ¯OH + O2

 

Ez a reakció azonban az élő szervezetekben nagyon lassan megy végbe, 

így ezáltal jelentős mennyiségben nem keletkezhet •OH és a sejtekben nem 

akkumulálódik. 

A •OH az egyik legerősebb redukáló ágensként irreverzibilis változásokat 

idéz elő a sejt makromolekuláiban. Az •OH az ismert legaktívabb oxidálószer. 

A •OH sejten belüli keletkezését elsősorban az átmeneti fémek 

hozzáférhetősége határozza meg (Gutteridge és Halliwell 1995).   

 

Fe2+ + H2O2     →   •OH + ¯OH + Fe(III)      (Fenton, 1894) 

Fe(III) + O2
•–   →    Fe2+ + O2

HO2
• + Fe2+  +  H+ → Fe(III) + H2O2

 

A •OH nagy reakciókészsége miatt a keletkezési helyétől nem juthat 

messzire, szinte ugyanott elreagál (Halliwell és mtsi. 1999). 

További szabadgyökök jellemzését, képződését lásd a 2. mellékletben. 

 

2.2.4. VÉDŐ ENZIMEK A ROS ELLEN 
 
 
A H2O2 semlegesítésére egy hem enzim, a CAT (kataláz) és különböző 

peroxidázok szolgálnak. A CAT a peroxiszómákban helyezkedik el és a 

„toxikus” H2O2 –ot nem káros anyagokká, vízzé és O2-né alakítja 
 

kataláz-Fe(III) + H2O2  →  vegyület I + H2O 

vegyület I + H2O2  →  kataláz-Fe(III) + H2O + O2 
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Nagy H2O2 koncentráció esetén egy CAT molekula egy perc alatt több 

mint egymillió szubsztrátot bont (Mills 1957).  

Az enzimatikus reakció sebessége csak akkor ilyen nagy, ha a 

szubsztrátkoncentráció közel olyan nagyságrendű, mint a H2O2 toxikus 

koncentrációja. Ezzel szemben alacsony H2O2 koncentráció esetén az enzim 

szubsztrátaffinitása nagyon kicsi, relatíve nem aktív, továbbá lokalizációja a 

peroxiszómákban is azt valószínűsíti, hogy ilyenkor más védekező rendszer 

felelős a H2O2 semlegesítéséért. Ilyen enzimek a peroxidázok, melyek a 

következő reakciót katalizálják:  

 

H2O2 + RH2 → 2 H2O + R 

 

H2O2–t bont le redukálószerek felhasználásával (Jamieson 1998). Ilyen 

enzim a szeléndependens glutation peroxidáz (GPx) amely a citoszólban és a 

mitokondriumban helyezkedik el, az egyik fontos tiolrendszer, mely redukált 

glutation felhasználásával működik. Az élesztők az emlősök GPx-aival szemben 

szelenociszteint nem tartalmaznak, képesek a H2O2 és a szerves peroxidok 

mellett a nem vízoldékony, foszfolipid peroxidokat is elbontani, így igen nagy 

szerepük van a membránkárosodások megakadályozásában oxidatív stressz 

alatt. A redukált glutation direkt •OH „scavenger” aktivitását is feltételezik. A 

GPx kis H2O2 koncentráció esetén a fő védekező rendszer, de a H2O2 toxikus 

nagy koncentrációi esetén a kataláz is működésbe lép. A GPx és a CAT 

versengése a H2O2 fő eltávolítójának szerepéért fokozatosan befejeződni látszik, 

mivel az újabb irodalmi adatok újra a CAT-t jelölik az elsődleges helyre (Gaetani 

és mtsi. 1996; Mueller és mtsi. 1997). 

A SOD (szuperoxid-diszmutáz) és a peroxidáz, ill. a SOD és a CAT 

együttesen képesek a terminális-oxidáz szerepet is betölteni, azaz O2
•- –ből vizet 

képezni. A SOD-ok metalloproteinek, Mn-t, Fe-t vagy Cu+Zn-t tartalmaznak, 

FeSOD a prokariótákban, MnSOD a pro- és eukariótákban, CuZnSOD csak az 

eukariótákban található meg (Gille és Sigler 1995; Jeong és mtsi. 2001). A 
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mitokondriális légzési lánc működése során keletkezett O2
•––t az MnSOD H2O2-dá 

alakítja és ez állandóan kis mennyiségű H2O2 termelését jelenti a sejtben (Galiazzo és 

mtsi. 1994).  

 

2.2.5. ANTIOXIDÁNS MOLEKULÁK 
 

 

Az eukarióta sejtek nagy számban tartalmaznak antioxidáns molekulákat, 

amelyeknek kisebb-nagyobb szerepe van ROS elleni védelemben. Itt most csak a 

témánkat érintő glutationt (GSH) és a karotinoidokat jellemzem részletesebben. 

A továbbiak megtalálhatók a 3-as számú mellékletben.  

 

2.2.5.1. A GLUTATION, MINT FŐ ANTIOXIDÁNS AZ ÉLŐ 
SZERVEZETEKBEN 

 

 

A GSH (L-γ-glutamil-L-ciszteinilglicin) a legfontosabb és a legnagyobb 

mennyiségben előforduló tioltartalmú természetes vegyület az élő sejtekben. 

GSH bioszintézise két lépésben történik. Az első lépésben a γ-glutamil-cisztein 

képződik az alkotó aminosavakból a γ-glutamil-cisztein-szintetáz enzim 

katalizálásával. A glutation-szintetáz enzim katalizálja a második lépésben a 

glicin addicióját a C-terminális karboxil csoporthoz (Sigler és mtsi. 1999). 

Működésében nagyon fontos szerepe van a tiol csoportnak, mivel ide 

kapcsolódnak a toxikus anyagok, valamint a szabadgyökök redukálásában ez a 

csoport vesz részt. Az élesztősejtekben a GSH koncentrációja magasabb, mint 10 

mM (Penninckx 2002). A GSH oxido-redukciós rendszerét a 5. ábra foglalja össze.  

A GPx enzim végzi a GSH oxidálását, miközben a ROS-ból egy nem 

reaktív molekula keletkezik. A keletkezett ˙GS gyökök egymáshoz kapcsolódva 

hozzák létre a GSSG-t. A sejtekben kimutatható a GSH oxidált, diszulfid formája 

(GSSG) is. A GSSG-t a GR (glutation reduktáz) alakítja vissza GSH formává 

NADPH segítségével (Shi és mtsi. 1999). 
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GSH + O2
•- + H+   →   GS• + H2O2 

 

A GSH-ban lévő szulfhidril (-SH) csoport reakcióképességének 

tulajdoníthatóan a GSH számos biokémiai reakcióban vesz részt:  

  - aminosavak és oligopeptidek transzportja, 

- bioreduktív reakcióban vesz részt, 

- kén anyagcsere, tárolása, szállítása, 

- méregtelenítés, 

- ROS elleni védekezés, H2O2 lebontás, 

- xenobiotikumok és más toxikus molekulák detoxifikálása, 

  - GSH-t felhasználva szintetizálódnak a nehézfémekkel kelátokat képező 

fitokelatinok (γ-L-glutamil-L-ciszteinil)n-glicin, 

  - redoxaktív, oxidációs stresszt okozó nehézfémek ellen véd.  
 

A GSH anyagcserében még nagyon fontos enzim a glutation S-transzferáz 

(GST), amely a GSH-t nehézfémekhez, xenobiotikumokhoz és egyéb mérgekhez 

kapcsolja, így egy glutation S-konjugátum keletkezik, így a toxikus anyag nem 

tudja kifejteni mérgező hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A ROS enzimatikus közömbösítése, a glutation oxido-redukciós rendszer. 
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 Élesztőkben az ycf1 fehérje segítségével jutnak be az így keletkezett 

konjugátumok egy vakuólumba, pl. két GSH molekula kapcsolódik egy 

kadmiumhoz és így transzportálódik (Gomes és mtsi. 2002). A konjugátum a 

szintézis után rögtön kikerülhet a sejtből, másrészt membránnal körülvéve 

szállítódhat, ami kiürítheti tartalmát az extracelluláris térbe, vagy pedig egy 

vakuólumba. A vakuólumban további enzimatikus folyamatok mennek végbe, 

amelyek során enzimek segítségével merkapturik sav keletkezik valamint glicin 

és glutamát (Shi és Dalal 1990a; Penninckx és Elskens 1993; Zadzinski és mtsi. 

1996; Gullner és Kőműves 1998;  Emri és mtsi. 1999; Pócsi és mtsi. 2004).  

 
 

 
2.2.5.2. KAROTINOIDOK  

 

Számos a természetben előforduló, kémiailag eltérő szerkezeti 

karotinoidot jegyeztek le az irodalmakban 1950 óta és a számuk tovább 

növekszik, eléri a 700-félét. Mindegyiket megfelelő szemiszisztematikus 

nomenklatúrával látták el (4. melléklet) és azokat kémiai és fizikai tulajdonságaik 

alapján osztályozták (Armstrong  1999).   

A karotinoidok zsíroldékony, 3-15 konjugált kettős kötést tartalmazó 

terpenoid típusú vegyületek. Negyven szénatomos szénhidrogén vázzal 

rendelkező, ciklikus vagy aciklikus vegyületek.  

A „karotinoid” terminus valójában magába foglal kétféle karotinoidot: a 

karotinokat és a xantofilleket. A karotinok kizárólag csak szén- és 

hidrogénatomokból épülnek fel (pl. α-karotin, β-karotin és likopin). A xantofillek 

oxigéntartalmú szubsztituált karotinszármazékok, hidroxi-, keto-, metoxi-, epoxi- 

vagy karboxil csoportot tartalmaznak (pl. β-kriptoxantin, zeaxantin, kantaxantin 

és astaxantin). A xantofillek így messzemenően többféle szerkezeti 

változatosságot tudnak produkálni, mint a karotinok. 

Ezenfelül a karotinoidok előfordulhatnak aciklusos, monociklusos vagy 

biciklusos formában is, attól függően, hogy a szénhidrogén láncuk, milyen 
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módon ciklizálodott, alifatikus vagy aromatikus gyűrűt képzett (Armstrong 

1999). 

 

2.2.5.3. EGYES KAROTINOIDOK JELLEMZŐI 
 
 

2.2.5.3.1. ΒÉTA–KAROTIN 
 

A β-karotin (β,β-karotin, képlete C40H56) narancssárga színű pigment. A 

β-karotin két szimmetrikus részből épül fel, egy-egy β-jonongyűrű található a két 

végén. A gyűrűk közti szénlánc konjugált kettős kötéseket tartalmaz, csupa 

transz szerkezetű (6. ábra) (Bauernfeind 1981).  

A β-karotin antioxidáns tulajdonságú, és mint ilyen a szabadgyökök 

megkötésében játszik fontos szerepet. Úgy tűnik, hogy befolyásolja a sejtek 

közötti kommunikációt, melynek csökkenése daganatos megbetegedésekhez 

vezethet (Budavari 1988; Olson és mtsi. 2006).  

 

 

2.2.5.3.2. ΒÉTA–KRIPTOXANTIN  
 

β-kriptoxantin (hidroxi-β-karotin, képlet C40H56O) egy természetes 

karotinoid, amely csökkenti a tüdő- és vastagbél rák kockázatát. Szerkezetét 

tekintve a kriptoxantin a β-karotinhoz nagyon hasonló felépítésű, mindössze egy 

hidroxil-csoportban tér el tőle (6. ábra). A karotinoidok családjába, a xantofillok 

csoportjába tartozik. A kriptoxantint a szervezet retinollá alakítja, mely az A-

vitamin előanyaga, ezen kívül antioxidáns, és mint ilyen a szabadgyökök 

megkötésében játszik fontos szerepet (Budavari 1988, Ruano-Ravina és mtsi. 

2006).  

 

2.2.5.3.3. KANTAXANTIN  
 

A kantaxantin (β,β-karotin-4,4'-dion, képlete: C40H52O2,) sárga színű, 

xantofillok csoportjába tartozó pigment, két keto csoportot tartalmaz a két 
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terminális jonon gyűrűjén (6. ábra). Először gombákból izolálták. Az élelmiszert 

sárgára-narancssárgára festi, zsírban oldódik, hővel és fénnyel szemben 

érzékeny. A kantaxantinból nem alakulhat ki A-vitamin (Budavari 1988, 

Kleinova és mtsi. 2007). 

 
 

2.2.5.3.4. ASTAXANTIN 
 

Astaxantin (3,3'-dihidroxi-β,β’-karotin-4,4'-dion, képlet C40H52O4). 

Úgymint a többi karotinoid az astaxantin is színes, zsírban jól oldódó piros 

pigment. Szerkezete hasonló, mint a β-karotinnak. A xantofillok csoportjába 

tartozik, két hidroxil csoportot tartalmaz a két terminális jonon gyűrűjén, 

amelyek ”szabad” hidroxil csoportok és képesek reakcióba lépni savakkal 

(zsírsavakkal) és így észtereket képeznek (6. ábra). Az egyik hidroxil csoport 

reakciója zsírsavakkal mono-észtert, míg mindkettővel di-észtert eredményez. Ez 

az észterezési folyamat erőteljesebben hidrofób molekulát eredményez, amely 

még kevésbe oldódik vízben, mint az észter-kötésben részt nem vevő astaxantin 

(Budavari 1988; Oslon és mtsi. 2006). A kis struktúrabeli különbség (•OH csoport) 

magyarázza a többszörös antioxidatív hatását, tízszer több szabadgyök 

megkötésére képes, mint más karotinoidok. Ez a sajátossága réven, megvédi a 

lipideket a peroxidációs folyamatoktól és csökkenti az oxidatív károsodásokat a 

sejt plazmamembránjában és a mitokondrium membránjában (Darley-Usmar és 

Halliwell 1996).  

Az astaxantin megtálalható microalgákban (Haematococcus pluvialis), 

élesztőkben (Xanthophyllomyces dendrorhous), lazacban, pisztrángban, tengeri 

rákokban, garnélarákban és néhány madár tollában. A X. dendrorhous 

élesztőgomba összes karotinoid termelésének a 85 %-át az astaxantin adja, azaz 

ez a fő terméke (Johnson és Levis 1976). 

Az astaxantin növeli az immunrendszer antitest termelését. Hozzájárul a 

neurodegeneratív (Alzheimer-kór és Parkinson-kór) megbetegedések 

kezeléséhez. Védi a szemet és a bőrt a nap UV sugárzásának károsító hatásaitól a 
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szingulett- és triplett oxigén lekötése réven. Antikarcinogén hatása többszöröse, 

mint a β-karotinnak (Moller és mtsi. 1996; Papas 1999). 

 

 

2.2.5.3.5. CIS-ASTAXANTIN 
 

 

Az astaxantinnak előfordul néhány más formája is, melyek az astaxantin 

sztereoizomerjei, geometriai izomerjei és megjelenhetnek észteresített formában 

vagy anélkül. Ez az elrendeződés nem teszi lehetővé a molekulák elcsavarodását, 

rotációját a kettős kötések mentén (nem oly flexibilisek, mint más kettős kötések) 

és a szénhidrogén lánc megtörése sem jöhet létre itt (6. ábra). A bazídiomikota 

élesztő X. dendrorhous (korábban Phaffia rhodozyma) astaxantinja, amely főként 

3R,3'R sztereoizomer észteresített változatában akkumulálódik (Golubev 1995). 

Antioxidatív hatása az astaxantin cisz izomereknek magasabb, mely a 

legkifejezettebb a 9-cisz astaxantin esetében (Liu és Osawa 2007).  

 

 

    
Kantaxantin 

 

6. ábra. A β-karotin, β-kriptoxantin, astaxantin és a kantaxantin - ciklikus karotinoid 
szerkezeti képlete. 
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2.2.6. A KAROTINOIDOK BIOSZINTÉZISÉNEK FŐBB LÉPÉSEI 
 

 

A karotinoidok terpenoid típusú vegyületek, bioszintézisük első fele 

megegyezik más izoprén származékokéval (pl. szteroidok, kvinonok vagy a 

farnezilált és geranilált fehérjék prenil csoportjai) (Armstrong 1997; Sun és mtsi. 

1998). 

Ezen első szakasz (mevalonsav út) kulcs intermedierje a 3-hidroxi-3-

metilglutaril koenzim A (HMG-KoA), amely acetoacetil-koenzim A vagy acetil-

koenzim A kondenzációjával jöhet létre. A HMG-KoA mevalonsavvá redukálását 

a HMGKoA reduktáz katalizálja. A mevalonsav több reakciólépés után 

izopentenil pirofoszfáttá (IPP, C5) alakul, azon öt szénatomos vegyületté, 

amelyből minden izoprén-vázas vegyület leszármaztatható (7. ábra). 

 

 
 

7. ábra. A mevalonsav út nem karotinoid-specifikus szakasza, melynek során a 20 
szénatomos geranilgeranil pirofoszfát, a karotinoidok közvetlen prekurzora keletkezik. 

 
A mevalonsav út eredményeként keletkezett IPP-ból, geranil pirofoszfát 

(GPP, C10) és farnezil pirofoszfát (FPP, C15) intermedieren keresztül, 

geranilgeranil pirofoszfát (GGPP, C20) keletkezik (7. ábra). Az eddigi lépések a 

reakcióút “nem-karotinoid specifikus” szakaszát alkotják, melynek során az 
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izoprén váz az öt szénatomos izopentenil pirofoszfát egységek kondenzációjával 

hosszabbodik. 

 A különböző szénatomszámú köztitermékekről ágazódnak le az egyes 

terpéne

GGPP 

konden

k specifikus szintézis útjai: pl. a geranil pirofoszfát (C10) a monoterpének; 

a farnezil pirofoszfát (C15) a szeszkviterpének, a szteroidok és a triterpének; a 

geranilgeranil pirofoszfát (C20) a diterpének és a karotinoidok; míg a 

geranilfarnezil pirofoszfát (C25) a szeszterterpének és a politerpenoidok 

specifikus szintézisének kiindulási vegyülete (Goldstein és Brown 1990). 

A “karotinoid-specifikus” szakaszban két molekula 

zációjával először színtelen fitoén keletkezik (8. ábra).  

 
 

 

8. ábra. A karotinoidok bioszintézisének specifikus szakasza. A fő termék a β-karotin. Jobb 

 

Ezt a lépést a fitoén szintáz enzim katalizálja. A fitoén dehidrogenáz 

segítségével, négylépéses dehidrogénezés során alakul ki a likopin, amely likopin 

oldalon a fitoén, a likopin, valamint a β-karotin termelődésekor tapasztalható 
színváltozás látható.  http://www.chm.bris.ac.uk/motm/carotenoids/images/react.gif 
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cikláz 

egy membránhoz kötött enzim által vezényelt. Xantofillá 

módosu

enzim közreműködésével, a molekula két végének jonon-gyűrűvé 

záródásával alakul át β-karotinná. Sok organizmusban ez a karotin bioszintézis 

végső terméke. 

A karotinoid szintézis további lépcsői, mely által színes karotinoiddá 

alakulnak át 

lása a karotinoidnak, azt jelenti, hogy egy oxigént tartalmazó 

funkcionális csoporttá alakul a végső termék, mely gyakran fajta specifikus. 

Feltehetően a fajta specifikuság az oka, hogy relatíve kevésbé ismerjük az 

individuális xantofill bioszintézisen résztvevő enzimek tulajdonságait 

(Armstrong 1997; Visser és mtsi. 2003).  

 

 
 
 

9. ábra. A β-karotin konvertálása astaxantinná mono-és diciklikus bioszintézis révén. K: 
β-karotin ketoláz, H: β-karotin hidroláz (Alvarez 2006). 

www.microbialcellfactories.com/content/7/1/3. 
 

Ezen e  két ciklizáció 

következik be, melynek során astaxantinná (xanthofillá) konvertálódik. Ez a X. 

nzimatikus folyamatok során 4 dehidrogenizáció és
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dendrorhous esetében, (9. ábra) két alternatív úton mehet végbe az 

élesztőg

f és munkatársai egy különös 

telemorfikus állapotú élesztőgombát izoláltak Japánban és Alaszkában, a 

hegyekben honos, égerfák kérgéről, majd később még felfedeztek néhány 

termész

ev leirt egy perfekt állapotú 

törzset 

ombáknál. Mindkettő magába foglal egy aszimmetrikus, enzimatikus 

oxidációt a β-karotin egyik jonon gyűrűjenek C4-es szénatomján ill. a másik 

lehetőség a torulen gyűrűjén létrejövő oxidáció, mely így végeredményként 

mindkét esetben egy keto-csoportot formál. Amíg oxidálódik a β-karotin másik 

gyűrűjének C4-es szénatomja, addig védve van ugyanazon gyűrűjének C3-as 

szénatomja hidroxiláció ellen. A karotinoidok abszorpciós tulajdonságait, egy 

karotinoid adott színét meghatározza a konjugált kettős kötések száma a 

szénhidrogén láncon. (Andrewes és mtsi. 1976; Johnson és Lewis. 1976; 

Schroeder és Johnson 1993).  

 

2.2.7. XANTHOPHYLLOMYCES DENDRORHOUS  
 

 

Egy 1967-es kutató expedíció során Phaf

etes lelőhelyet Oroszország, Chile, Finnország, Egyesült Államok. Az 

élesztőgomba eredeti elnevezése felfedezési helyére utal Rhodozyma montanae, de 

az élesztő szokatlan karaktere és a latin elnevezés hiánya, a faj 

névváltoztatásához vezetett, ami eredményeként Phaffia genusra változtatták 

Phaff Jan Herman tiszteletére (Phaff és mtsi. 1972).  

Phaff és munkatársai kutatták az élesztő telemorf (perfekt) állapotát 

hosszú éveken keresztül, de eredménytelenül. Végül bazídiospórás és a 

konjugációs tulajdonságai alapján 1995-ben Golub

és elnevezte X. dendrorhous. Bár jellemzése során úgy vélte, hogy ez az 

élesztő sokkal bonyolultabb és több filogenetikai ága létezik valószínűleg. 

Optimális növekedési feltételek között X. dendrorhous sejtek aszexuálisan 

osztódnak – ez az élesztő anamorf (tökéletlen) állapota, amit Phaffia rhodozyma 

néven regisztráltak. Nitrogénéheztetés, hőmérsékletnövekedés, polialkoholok 

jelenléte, valamint a víz korlátozása serkenti a szexuális pedogámikus sejtciklust 
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– ez az élesztő telemorf (tökéletes) állapota, nevezéktanilag X. dendrorhous (tipus 

törzsek: CBS 5905 vagy ATCC 24202).  

Phaff-nak, Andrewes-zal és Starr-ral való közös munkájuk révén sikerült 

kinyerniük az élesztőből a karotinoidokat és azokat pontosan meghatározniuk 

kémiail

ihidroxi-

β,β’-kar

termelővel. Fermentálja a 

glukóz,

ag. X. dendrorhous optikailag aktív karotinoid komponense az astaxantin, 

mely kb. 85 %-at teszi ki a összkarotinoid termelésnek. Ekkor ismerték fel azt, 

hogy ez az astaxantin teljesen azonos a tengerekben élő bizonyos állatok (lazac, 

homár) és egyes madarak (flamingó) jellegzetes élénk pigmentjével. Andrewes 

azt is felismerte, hogy ez a vegyület eltér a mesterségesen előállított astaxantin 

konfigurációjától (Andrewes és mtsi. 1976a;  Andrewes és mtsi. 1976b).  

Felfedezését követően hamarosan a biotechnológia érdeklődési 

középpontjába került, a gazdaságilag fontos astaxantin (3S,3’R)-3,3’-d

otin-4,4’-dion) szintetizálása révén. A kutatókat az ösztönözte, hogy 

olyan törzseket állítsanak elő, mely nagy mennyiségű iparilag hasznos astaxantin 

képzésére képesek. Öt nap tenyésztés után a Phaffia törzs grammonként 300-400 

mikrogramm astaxantint termel, amely literenként 6-8 mg-ot jelent. A termelés 

irodalmi adatok szerint kb. duplájára növelhető. Felismerték azt, hogy egyes 

tápanyag és környezeti feltételek szabályozásával növelhető az élesztő karotinoid 

termelése. Így jelentős gazdasági célokat szolgált, mint a lazac féléknek, 

homárnak, tojássárgájának az eladhatóságát fokozták a kinézetük (élénkebb szín 

= kívánatosabb) által (Simpson 1983). Egyben felismerték azt is, hogy az általa 

termelt astaxantin erőteljesebb antioxidáns hatású, mint, mint a β-karotin, így a 

reaktív oxigénekkel szembeni védekezésben is jelentősebb a szerepe. Ezáltal a 

karotinoid kutatás egyik modell organizmusává vált. 

Ez egy heterobasidiomyceta (osztott) élesztő, mely számos cukrot képes 

fermentálni, szemben a többi hasonló karotinoid 

 maltóz, szacharóz és raffinóz. Szokatlanul alacsony fehérje, viszont 

magas lipid és szénhidráttartalma. Azok a X. dendrorhous törzsek, amelyek nem 

képesek sporulációra – ilyen a mi kísérleteinkben szereplő vad törzs is 

(homothallikus) – azt jelenti, hogy egy másik fajhoz is tartozhatnak. Az izoenzim 

és a DNS elemzések alapján is alátámasztható, hogy ezek a törzsek egy másik 
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egyedi fajt képezhetnek. A részletes genom vizsgálatuk alapján (Adrio és mtsi. 

1995) azt találták, hogy a kromoszóma száma 9 és 17 között lehet. A CBS 5905-ös 

számú törzsnek, a kromoszóma száma 12. Az aszexuális reprodukcióra képes 

törzsek nagy valószínűséggel stabil kromoszóma számmal rendelkeznek.  

 

2.2.7.1. A X. DENDRORHOUS PLAZMAMEMBRÁNJA 
 

 

A lipid-oldékony karotinoidok könnyen inkorpolálodnak a X. dendrorhous 

lazmamembránjában és azok stabilitása, lokalizációja meghatározza a membrán 

dinam

p

ikáját (Niewska és mtsi. 2003). A karotinoidok elhelyezkedése a 

plazmamembrán kettős rétegében, a hidrofób részében ill. más 

membránkomponenseiben, mint például a mikroszómáinak és a vakuolumainak 

a membránjában történik (Wataru 1991; Wisniewska és Subczynski 1998). 

 Viszonylagosan hidrofób molekulák kötődnek a biológiai membránokhoz, 

nem-kovalens kötéssel és egyes specifikus fehérjékhez is. A karotenoidok 

molekuláris szerkezete befolyásolja, módosítja a biológiai membránok belső 

szerkezetét és ezzel együtt azok dinamikáját, és szerepet játszanak a különféle 

fiziológiai folyamatokban (Goto et al 2001). Az in vitro kisérletek bizonyítják a 

karotenoid pigmentek hatásait a lipid membránok molekuláris dinamikájára, a 

beépülés hidrofób kölcsönhatást eredményez a rigid pigment molekula és a 

membrán lipid szénhidrogén lánca között. Ennek során folyamatos gauche-

transz izomeráción megy keresztül és hidrogén-híd kötést képez a xantofillek 

poláros csoportja a membrán lipid fej régiójával (Wisniewska és Subczynski 1993; 

Subczynski és mtsi. 1992;  Goto és mtsi. 2001). A karotinoidok poláros fejei 

kihorgonyozódnak a kettős membrán külső és belső felszínén, kifeszítve a 

karotinoidot a membrán hossztengelyére merőlegesen (10. ábra). Ez a biológiai 

membránok fluiditásának megváltozásához vezet (Subczynski et al. 1993).  
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10. ábra. A poláros és apoláros karotinoidok beépülése a X. dendrohous 

plazmamembránjába. www.fujihealthscience.com/astaxantin.html. 
 

Ezzel ellentétben az apoláros karotinoidok nem képeznek kötést a 

membrán lipid fej részével (Jezowska és mtsi. 1994). Így a karotinoidok 

tulajdonsága, különféle bekötődési módja a membrán lipid régiójába 

befolyásolja, hogy a plazmamembrán fluidabb vagy ridegebb struktúrát 

képezzen a sejtfelületen (Subczynski és mtsi. 1993).  

 

       
2.2.7.2. KAROTINOIDOK SZEREPE A X. DENDRORHOUS ESETÉBEN 

 

 

A vad-típusú X. dendrorhous jelentős mennyiségű astaxantint (3,3’-

dihidroxi-β,β-karotin-4,4’-dion) termel. Ez egy igen erős antioxidáns, mely képes 

hatékonyan megvédeni a sejtet a szabad gyökök által kiváltott foszfolipid 

peroxidációtól. Hatékonyabbnak bizonyult, mint a β-karotin (Lim és mtsi. 1992).  

Többszörösen dokumentált tény, hogy a karotinoidok gyors reakciót 

indítanak az oxidációk és a szabadgyökök károsító folyamatai ellen. Ezek 

hatására a X. dendrorhous karotinoid összetétele megváltozik annak révén, hogy 

mely karotinoidja vesz rész aktívabban az antioxidáns károsító hatásainak a 

redukálásában. A szingulett oxigén indukálja a karotinoidok akkumulációját, 
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feltehetően egy gén stimuláció révén. A peroxil radikálok csökkentik az 

astaxantin mennyiségét a sejtnek az oxidatív degradációja következményeként. 

Ebből kifolyólag a β-karotin szint aránya megnövekedik. Ez a megfigyelés és 

még számos más adat is (Woodall és mtsi. 1997a ; 1997b), arra enged 

következtetni, hogy a karotinogenezis egy visszakapcsolódási mechanizmus által 

regulált folyamat, a végső termék az astaxantin által. A reakció magába foglalja 

az oxidáció formájához szükséges karotinoid aktiválását és a folyamat végén 

visszahat a karotinoid bioszintézisre, hogy újraszintetizálja a felhasznált 

karotinoidot (Woodall és mtsi. 1997a; 1997b). Ezzel a folyamattal meg tudják 

védeni a sejtmembránjaikat a külső környezetkárosító folyamataitól (Rengel és 

mtsi. 2000; Subczynski és Wisniewska 2000) .  

 

2.2.8. A SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 
 

 

A Schizosaccharomyces pombe-t 1893-ban izolálta Lindner egy afrikai sörből, 

a pombéból. Több mint 50 éve foglakoznak citológiai és genetikai szempontból a 

S. pombe-val, a modern molekuláris biológiai és genetikai kutatás kedvelt modell-

organizmusává vált. A S. pombe az Ascomycota törzsön belül a 

Schizosaccharomycetales rendbe tartozik, ezen belül a Schizosaccharomycetaceae 

családba.A Schizosaccharomyces fajok vegetatív módon hasadással szaporodnak. 

A hasadó élesztők egysejtű aszkomicéták, amelyek többé-kevésbé hengeralakú 

sejtjei középen, hasadással osztódnak ketté. Ivaros szaporodásuk a sejtek 

konjugációjával, majd aszkospórák képzésével történik. (Kriger van Rij 1984).  

A S. pombe három kromoszómával (5.7, 4.6 és 3.5 Mb) rendelkező haploid 

élőlény, genomjának mérete 14 Mb. Genomja már szekvenálásra került 

nemzetközi program keretén belül (http://genomic.sanger.ac.uk). A S. pombe 

természetes plazmiddal nem rendelkezik. A haploid sejtek komplett táptalajon 

mitotikusan osztódnak, éheztetés mellett az ellentétes párosodási típusú sejtek 

konjugálnak és zigotikus aszkuszt hoznak létre, vagy stacioner fázisba lépnek.  

31 
 



A sejtbiológusok érdeklődését azzal keltette fel, hogy haploid és diploid 

állapotban egyaránt fenntartható, generációs ideje rövid, tenyésztése nem igényel 

speciális körülményeket, valamint a molekuláris genetika csaknem valamennyi 

módszere alkalmazható a kutatásában. (Sunnerhagen 2002).  

 

2.2.9. ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA (EPR) 

 
A membránkomponensek mozgási lehetőségei, a membránfluiditási 

jelenségek adják alapját a membrán „folyékony mozaik modell”-jének, amelynek 

fő jellemzői a komponensek aszimmetriája a membránban, információ 

hordozásra alkalmas elrendeződésük és nagy mozgásszabadságuk (fluiditás) 

(Edidin, 1974; Marsh 1981). Hubbel és McConnell használta először az EPR-t a 

transzlációs, rotációs és intramolekuláris mozgások bizonyítására modell és 

biológiai membránokban (Hubbell és McConnel 1969a, b; 1971). Általában az 

EPR-rel, NMR-rel ill. optikai technikákkal mérhető rotációs diffúziós frekvenciák 

107 - 108 s-1 közötti tartományba esnek, így ezekkel a technikákkal a membránban 

lezajló molekuláris mozgások jól nyomonkövethetők. 

  Az EPR mérés során egy paramágneses minta (molekula) 

energiaelnyelését detektáljuk a változó mágneses térerősség függvényében. A 

biológiai rendszerek általában nem rendelkeznek paramágneses centrumokkal, 

így ezzel a módszerrel közvetlenül nem vizsgálhatók. A spin-jelölés technikája 

megoldást nyújt erre a problémára; a módszer lényege, hogy a rendszer 

kiválasztott helyeire stabilis szabadgyököt kapcsolnak, ez utóbbi mágneses 

térben való viselkedéséből lehet következtetni a biológiai rendszer szerkezeti és 

dinamikai tulajdonságaira (Lawrence 2004; Grell 1981). Membránok esetében egy 

olyan zsírsav vagy lipid kerül beépítésre, melynek zsírsavlánca kémiailag 

módosított, egyik szénatomjához egy nitroxid stabilis szabadgyök van kapcsolva 

(Knowles és mtsi. 1976; Grell 1981).  

A legtöbb spin jelölő mozgása a biológiai membránokban nagymértékben 

anizotróp. Ez elsősorban a molekula kémiai szerkezetével és a vizsgált rendszer 
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struktúrájával függ össze. Leggyakrabban a zsírsav és szteroid típusú szondákat 

használják.  

A rendparaméter (rendparaméter értéke 0 és 1 között változhat; izotróp 

forgás esetén zérus, tökéletes rendezettség esetén viszont S = 1) segítségével a 

különböző membránok belső dinamikája jól összehasonlítható. A hőmérséklet 

erősen befolyásolja a spin jelölők mozgását, a membránok jelentős hányadában a 

hőmérséklet függvényében a rendparaméter diszkontinuitást mutat, amely a 

membránokat alkotó lipidek összetételétől, a lipid-protein kölcsönhatás 

természetétől függ. Telítetlen zsírsavakat és koleszterint tartalmazó 

membránoknál a rendezettebb gél állapotból a rendezetlenebb, folyékony 

állapotba történő átalakulás alacsonyabb hőmérsékleten következik be. A 

telítetlen zsírsavak jelenléte akadályozza a láncok szorosabb elhelyezkedését, 

amely a tranzíciós hőmérséklet csökkenését vonja maga után. A rendszer 

hőmérsékletváltozásra adott válasza, a rendparaméter-hőmérséklet függés 

hasznos információt szolgáltat a biológiai membránok viselkedésére. 

 

2.2.10. HPLC 

 

A HPLC, avagy nagy felbontású folyadékkromatográfia (High 

Performance Liquid Chromatography, vagy High Pressure Liquid 

Chromatography) a biokémiában és analitikai kémiában vegyületek 

elválasztására, azonosítására és mennyiségi meghatározására gyakran használt 

kromatográfiás eljárás. A fordított fázisú HPLC (Reversed phase HPLC, RP-

HPLC vagy RPC) esetén az állófázis felülete apoláros, míg a mozgó fázis poláros, 

jellemzően víz és valamely szerves oldószer elegye. Gyakran használt álló fázis 

az RMe2SiCl-dal kezelt szilika, ahol R valamilyen egyenes szénláncú alkil 

csoport, pl. C18H37 vagy C8H17. Ilyen álló fázisokat alkalmazva az apolárosabb 

molekulák retenciós ideje hosszabb, míg a poláros molekulák gyorsabban 

eluálódnak. Apoláros oldószert adva a mozgó fázishoz növelhetjük, míg 

hidrofilebb oldószer hozzáadásával pedig csökkenthetjük a retenciós időt. Az 

RP-HPLC használata annyira elterjedt, hogy gyakran tévesen HPLC-ként 
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emlegetik, minden további pontosítás nélkül. Az RP-HPLC a hidrofób 

kölcsönhatások elvén működik, mely a poláros mozgó fázis, a viszonylag 

apoláros vizsgálandó anyag és az apoláros állófázis között működő repulzív erők 

eredménye. A vizsgálandó anyag kötődése az állófázishoz arányos a vizsgált 

molekula apoláros szegmense körül a vizes mozgó fázisban a ligandummal való 

kölcsönhatásban kialakuló érintkező felület területével. A retenció csökkenthető, 

ha kevésbé poláros oldószert (metanolt, acetonitrilt) adva a mozgó fázishoz 

csökkentjük a víz felületi feszültségét. 

A vizsgált molekula szerkezeti tulajdonságai fontos szerepet töltenek be a 

retenciós tulajdonságok meghatározásában. Általánosságban elmondhatjuk, 

hogy a nagyobb, a vízzel kapcsolatba nem lépő, hidrofób felülettel rendelkező 

vizsgálandó anyagok (C-H, C-C, ill. általában az apoláros kötések, mint pl. az S-

S) retenciós ideje hosszabb. Másrészt a poláros csoportok, mint például az -OH, -

NH2, COO- vagy -NH3+ visszatartása kisebb, mivel ezek jól elegyednek vízzel. 

Ugyanakkor a nagyon nagy molekulák esetén a ligandumok alkil láncai és a 

vizsgált anyag nagy felülete közötti kapcsolat hiányos lehet, valamint a 

molekulának gondot jelenthet az állófázis pórusaiba való belépés. 

A hidrofób (apoláros) felülettel arányosan nő a retenciós idő. Az elágazó 

szénláncú vegyületek gyorsabban eluálódnak, mint egyenes láncú izomerjük, 

mivel kisebb a felületük. Hasonlóan az egyszeres C-C kötésű vegyületek később 

eluálódnak, mint a kettős vagy hármas kötésűek, mivel a kettős vagy hármas 

kötés rövidebb, mint az egyszeres (Gilroy és mtsi. 2003). 
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3. CÉLKITŰZÉS 
 

 

A munkám egyik fő célkitűzése az volt, hogy részletesen megvizsgáljam 

az astaxantin szintézis különböző lépéseiben mutálódott X. dendrorhous 

élesztőgombák által termelt karotinoidok:  

I.1.  összetételét és mennyiségét;  

 I.2.  és oxidatív stresszorokra (kadmium és H2O2) létrejött mennyiségi 

változását.  

Tanulmányoztuk in vivo:  

II.1.  a különböző karotinoidok X. dendrorhous plazmamembránjának 

dinamikájára gyakorolt hatását. 

 

Tanszékünkön a kutatási program 1994-ben kezdődött, melynek alapvető 

célja a környezetszennyező nehézfémek, kiemelten a krómvegyületek 

hatásmechanizmusának vizsgálata. Tanszékünk így egy igen összetett 

antioxidáns rendszert kutat, a glutation redox rendszerét, amin belül a mi 

csoportunk arra fókuszált, hogy kimutassuk a Cr(VI) tolerancia molekuláris 

hátterét, folyamatait egy olyan S. pombe mutánsnál, a chr1-66T-nél, amelynél 

bizonyított, hogy a mutagénkezelés hatására a mutáció egy génben történt. 

Célunk, hogy összevessük EPR technikával a szülői  törzs (6chr+) és Cr(VI) 

toleráns mutánsának (chr1-66T): 

1. Cr(VI) redukciós aktivitását; 

2. az intracelluláris Cr(V) és •OH koncentrációját K2Cr2O7 –tal való kezelés után; 

3. és vizsgáltuk, hogy a NADPH és H2O2, milyen hatással van a krómkezelt 

feltárt sejtek Cr(V) és •OH koncentrációjára. 

 

 

 

35 
 



4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 
 
4.1. MIKROORGANIZMUSOK 
 
 

4.1.1. X. DENDRORHOUS 
 

 

A X. dendrorhous élesztő kiváló mikrobiológiai modellt biztosít az 

astaxantin és más karotinoidok tanulmányozására. A kísérleteinkhez X. 

dendrorhous CBS 6938-as törzset használtuk, melyből Palágyi és munkatársai 

mutagenezissel hét stabil karotinoid szintézisében mutációt szenvedett törzset 

hoztak létre és ebből adódóan különböző színű mutánsokat kaptak (Palágyi és 

mtsi. 1995; 2006). A törzseket a Szegedi Tudományegyetem, TTK, Mikrobiológia 

Tanszékétől kaptuk. Ezekből mi négy törzset: C27, C29, C30, C31-est 

választottunk ki a kísérleteinkhez.  

 

1. táblázat. 
 A kísérletben felhasznált törzsek 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Rövidítések: MCP – Microbiol Collection of Pécs, (tanszéki törzsgyüjtemény), CBS - 
Centraalbureau voor Schimmelcultures = Fungal Biodiversity Centre 

 
 
 

 

Publikációs kód Auxotrófia 

CBS 6938 (C13) lys-, arg-, leu-

C27 lys-, arg-, leu-

C29 lys-, arg-, leu-

                     C30 lys-, arg-, leu-

                     C31 lys-, arg-, leu-
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4.1.2. S. POMBE  
 

Két S. pombe auxotróf, ellentétes párosodási típusba tartozó (h+, h-) 

törzsből indukált mutagenezissel (UV, nitrozoguanidin) több száz mutánst 

állítottak elő, melyből biológiai tesztek alapján 11 került kiválasztásra. A 11 

mutánsból egy Cr(VI) toleránst, a chr1-66T-t, valamint szülői törzsét 6chr+ 

választottuk ki a további munkákra, melyeket korábban CT-6.66, ill. CW-6 

kóddal publikáltak (Czakó és mtsi. 1999). A króm toleráns mutánsnál chr1-66T 

bizonyították, hogy a mutáció egy gént érintett, amelyet a chr utáni egyes szám 

jelöl, ezt követően a kötőjel utáni 66 a mutáns allélra utal (Czakó és mtsi. 2004).  

 

2. táblázat. 
A kísérletben felhasznált törzsek 

 
Publikációs

kód Auxotrófia Törzs Krómtolerancia 
µM 

6chr+ lys1-131, h+ szülői törzs 225 
chr1-66T lys1-131, h+ 6chr+-ból származó mutáns 275 

 
Rövidítések: MCP – Microbiol Collection of Pécs 

 

4.2. TÁPTALAJOK, TÁPOLDATOK 
 
 

4.2.1. X. DENDRORHOUS TÁPTALAJA, TÁPOLDATA  
 

YM táptalaj: 

0,5 % élesztőkivonat 

3 % maltóz kivonat 

2 % agar 

deszt. víz 

pH: 5,3 

2xYPD tápoldat: 

1 % élesztőkivonat 

   2 % pepton 

   2 % glükóz 

deszt. víz  

   pH: 5,3

150 µg/ml lizint és arginint, 100 µg/ml leucint adtunk a tápoldathoz, táptalajhoz. 

 

 

37 
 



4.2.2. S. POMBE KOMPLETT TÁPOLDAT (YEL): 
 

3 % glükóz 

0,5 % élesztőkivonat 

100 µg/ml lizin  

deszt. víz   

pH: 4,5 

táptalaj (YEA) pH: 5,6  

A táptalajok a tápoldattal szemben 2 % agart is tartalmaznak 

A törzsek fenntartása ferde agaron, 4 °C-on, paraffinolaj alatt, a tartós 

tárolás 50 %-ban glicerint tartalmazó tápoldatban - 80 °C-on történt.  

 

4.3. ANYAGOK 
 

Reanal: D-glükóz, L-lizin, leucin, arginin, NaCl, KCl, H2O2

Oxoid: élesztőkivonat, maltóz-kivonat, pepton, bakteriológiai agar 

Sigma: CdSO4, K2Cr2O7, NADPH, PBN, Lysing enzymes  

Szentesi preparátum:  csigaenzim 

Spektrum-3D: HEPES 

 

FELHASZNÁLT  OLDAT:     Na - Hepes puffer: 1000 ml 

 

 5.5 mM glükóz  - 1,062 g 

 10 mM Hepes    -  1,191 g 

 150 mM NaCl    -  4,38 g 

 1 mM KCl -  0,037 g 

 100 µg/ml -  0,1 g 

 pH: 7,4 
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4.4. MÓDSZEREK 

 

  4.4.1. A X. DENDRORHOUS FENNTARTÁSA 
 

 

A törzsek fenntartása YM tartalmú Petri-csészén történt 4 °C-on, a tartós 

tárolás YPD-ben, mely 50 % glicerint tartalmazott, - 80 °C-on. A kísérletek során 6 

napos tenyészeteket használtunk, melyeket Petri-csészén 20 °C-on inkubáltunk, 

egyenletes tompított fénnyel megvilágítva. 

 

  

4.4.1.1. MINIMÁLIS GÁTLÓKONCENTRÁCIÓ (MIC) MEGHATÁROZÁSA 
 

 

A nehézfémekkel szembeni rezisztenciájának tesztelése Moreno és mtsi. 

(1991) által alkalmazott módszerekkel történt. A kísérlethez 6 napos X. 

dendrorhous tenyészetet használtunk. A stresszort tartalmazó táptalajt 

közvetlenül a kísérlet előtt készítettük el. Az adott stresszorból törzsoldatot 

készítettünk, ebből 50 ml táptalajhoz szükséges mennyiséget öntöttünk 50 ml-es 

mérőhengerbe. Ezt kiegészítve a táptalajjal 50 ml-re, majd szétosztva két Petri-

csészébe. A sejteket felvettük fiziológiás sóoldatba, majd mosás és sejtszámlálás 

után beállítottuk a sejtszámot 4*107 sejt/ml-re. A táptalajra foltoltással vittük fel a 

törzseket, 25 µl-es foltokat oltottunk. 

A kiértékelést hat napos 20 °C-on történt inkubáció után végeztük el, 

minimális gátlókoncentrációnak azt a koncentrációt elfogadva, mely az összes 

sejtet megakadályozta a szaporodásban, egy telep sem fejlődött ki. 
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4.4.1.2. SZFEROPLASZT KÉPZÉS ÉS A MINTA PREPARÁLÁSA EPR 

SPINJELŐLŐ KÍSÉRLETEKHEZ 
 

Az EPR mérések elvégzéséhez szükséges paramágneses szondák az 

élesztő membránjába a sejtfalon keresztül nem juttathatók be, ezért a kísérletek 

elvégzéséhez a sejtfal részleges emésztésére volt szükség. Irodalmi adatok 

alapján (Bush és mtsi. 1974; Horisberger és Rouvet-Vauthey 1985) az éti csiga 

(Helix pomatia) gyomornedvéből nyert enzim bontja a X. dendrorhous sejtfalában 

található β-glükán kötéseket, a kezelés időtartamától függően részlegesen, vagy 

teljesen leemészthető a sejtfal. A rövidebb időtartamú kezelés (2 óra) során ún. 

szferoplasztok, a hosszabb inkubációs idő (6 óra) esetén protoplasztok 

keletkeznek. Kísérleteinkben szferoplasztokat használtunk, amelyeket a 

következő módon nyertünk:  

X. dendrorhous esetében: 6 napos masszív oltással nyert YM Petri-csészés 

tenyészetről steril körülmények között sejtet 2X-szer mostuk 0,7 M KCl-dal 3500 

rpm, 5 percig. 5*109 db sejtszámot állítottunk be. Majd 10 percig 1 % merkapto-

etanolos előkezelést végeztünk 25 °C-on, 80 rpm rázatással. A merkapto-etanolt 

0,7 M KCl-ban oldottuk. Majd centrifugáltuk és kétszer újból mostuk az előbb 

ismertetett módon. Ezután a sejtfal részleges emésztésére éti csiga (Helix pomatia, 

Sigma, L-1419) gyomornedvéből nyert 2 %-os liofizált csigaenzimet (Szeged) és 

Novozint (Trichoderma lysing enzim, Sigma, L-1390) használtunk, mindkettőből 

0,5 %-os, merkapto-etanolos (2 ‰) oldatot készítettünk. Így 2 órán át inkubáltuk 

25 °C-on, 80 rpm-en rázatva, majd mostuk háromszor az említett módon, majd 

ötszörösére hígítottuk 0,7 M KCl oldatban. A szferoplasztok életképességét 

minden kezelés esetében meghatároztuk (Pesti és Ferenczy 1982). A minták 

spinjelölését 5-SASL /5-(4’,4-dimetil-oxazolidin-N-oxil)sztearinsav/ jelölővel 

végeztük a törzsoldat koncentrációja 3 mg/ml volt. 
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11. ábra. Paramágneses zsírsav jelölők általános képlete. 
 
 

Az EPR-es méréshez szükséges spinjelölést a következő módon 

végeztük: 500 µl sejtszuszpenzióhoz 6 µl 5-SASL-t adtunk (Törzsoldat: 3 mg/µl 5-

SASL, etanolban oldva), az elegyet 3 percen keresztül – fél perces szüneteket 

tartva - vortexeltük. Ezután a szuszpenziót lecentrifugáltuk, a sejteket mostuk 0,7 

M-os KCl-dal, majd a mintákat felvettük egy 100 µl-es kapillárisba (6B225, Brand, 

Germany), melyeket utána újból centrifugáltunk. Ezután a felülúszót 

eltávolítottuk, pasteur pipettával és a méréshez az üregrezonátorba helyeztük a 

kész mintát. Egy-egy minta 108 db sejtet tartalmazott. 

 

 

4.4.1.2.1. EPR MÉRÉSEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK X. DENDRORHOUSSZAL 

VÉGZETT KÍSÉRLETEKNÉL 
 

 

A minta elhelyezése után a spektrum felvétele a következő paraméterek 

mellett történt: a mikrohullámú teljesítmény 10 vagy 20 mW, a modulációs 

amplitúdó 1,0–2,0 G, a mágneses térerősség kb. 3480 G, pásztázott tértartomány 

100 G, az időállandó 5,12 ms, a konverziós idő 2,56 ms volt. Általában 5 - 10 

spektrumot átlagoltunk. A spektrométert beépített számítógép vezérli, a beállítás 

az adott paraméterekre automatikusan történik. A számítógépes rendszer a 

spektrumon kívül a mérés paramétereit is automatikusan tárolja egy speciális 

paraméter fájl formájában. A méréseket 0-30 °C tartományban végeztük a 

spektrométerhez kapcsolt hőmérséklet-variátor segítségével. 

A spektrométer OS 9 operációs rendszert használ, a tárolt fájl az MS-

Kermit program segítségével alakítható át IBM operációs rendszerű fájllá. A 
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spektrumok kiértékeléséhez két lehetőség közül választhatunk: a Bruker cég 

WIN_EPR programja, vagy a laboratóriumban kifejlesztett ILLPC 

illesztőprogram. A WIN_EPR program más programokkal kevésbé kompatibilis, 

ezért az IBM fájlokat KONV_DAT program segítségével ASCII kódú szöveges 

fájllá konvertáltuk, és ILLPC-vel értékeltük. 

Az értékelés során a spektrum magasterű, és alacsonyterű szélső értékét 

–mely nem más, mint a spinjelölő hiperfinom csatolási állandója - vettük 

figyelembe (12. ábra). 
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12. ábra. Az EPR spektrum paraméterei. 

 
A kiértékelésnek ez a módja lehetőséget ad arra, hogy a rendparamétert 

(S) kiszámítsuk, melyhez elegendő a 2A’zz ismerete. 

Mindezek után a kapott csatolási állandó, ill. rendparaméter, valamint a 

spektrális paraméter értéket ábrázoltuk a hőmérséklet függvényében. A kapott 

pontokra a lehetőségeknek megfelelően egyeneseket illesztettünk. Az így kapott 

egyenesek metszéspontja adta meg az adott membrán fázistranzíciós 

hőmérsékletét. 
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4.4.1.3. X. DENDRORHOUS ELŐKÉSZÍTÉSE A HPLC MÉRÉSHEZ 
 

 

Az karotinoid mennyiségi meghatározásokat 6 napos törzseken 

végeztük. YM táptalajra masszív oltással szélesztettük. A Petri-csészék 20 °C-on 

voltak tartva, közepes megvilágítás mellett. 6 nap elteltével a törzseket egy-egy 

centrifugacsőben, desztillált vízben gyűjtöttük össze. Háromszor 

lecentrifugáltuk, átmosva desztillált vízzel. Minden lecentrifugált törzsből 

itatóspapír segítségével eltávolítottuk a maradék folyadékot. Ezután 10 mg 

fagyasztva szárított sejtből kezdtük meg a karotinoidok extrahálását.  

 

 

4.4.1.4. KADMIUM ÉS H2O2 INDUKCIÓS KAROTINOID ÖSSZETÉTEL 

MEGHATÁROZÁSHOZ VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS 
 

A törzseket 50 µM kadmium-szulfát (CdSO4) ill. 2 mM H2O2 YPD 

oldatába 22 °C-on inkubáltuk 3 napon át közepes megvilágításnál 80 rpm-en 

rázatva. Majd lecentrifugáltuk őket 3500 rpm, és mostuk fiziológiás NaCl-dal.             

Frissen készített 50 µM CdSO4 YM ill. 2 mM H2O2 YM táptalajra kioltottuk őket 

és 6 napig inkubáltuk 20 °C-on majd az előzőhöz hasonlóan lett mosva és 

fagyasztva. Az oldat koncentrációja a szülői törzs MIC-nak felelt meg.  

 Ezzel párhuzamosan készítettünk egy kontrol tenyészetet is, mely 

viszonyítási alapként szolgált a karotinoid összetétel arányaiban. 

 

4.4.1.5. KAROTINOID EXTRAKCIÓ 
 

 

A sejtekből DMSO-s (dimetil-szulfoxid) extrakcióval vontuk ki a 

karotinoidokat (Sedmak és mtsi. 1990). 10 mg sejthez 3 ml DMSO-t adtunk, 

43 
 



homogenizáltuk, vortexeltük és 15 percen át 55 °C-on inkubáltuk. Centrifugáltuk 

4000 rpm-on, 10 percig. A felülúszót attól függően tartottuk meg, hogy 

tartalmazott-e színanyagot vagy sem. Ha viszkózus volt és színtelen, akkor nem 

használtuk fel. A lecentrifugált részhez újból 5 ml DMSO-t adtunk, ugyanúgy 

homogenizáltuk és vortexeltük, csak most az inkubáció 8 percig tartott, 55 °C-on. 

Majd ezt újból megismételtük. Ezután választótölcsér segítségével a DMSO-ból a 

karotinoidokat átvittük benzolba, bepároltuk, melyből a teljes karotinoid 

mennyiséget spektrofotométerrel határoztuk meg 460 nm-en, mely segítségével 

tudtuk elvégezni a további HPLC-s méréseket.  

 

 

4. 4. 1. 1. A KAROTINOID KIVONATOK ELEMZÉSE 
 

 

A minták részletes elemzése HPLC-vel történt. A vizsgálatok során 

Shimadzu grádiens HPLC kromatográfot használtuk. A bepárolt mintákat 150 µl 

metanolban oldottuk fel közvetlenül az analízis előtt, a mintákból 100 µl-t 

injektáltunk az analízishez. A kinyert pigmentek azonosításához standardként 

tisztított astaxantint, cisz-astaxantint, β-karotint, β-kriptoxantint, kantaxatint 

használtunk. 

Alkalmazott műszerek: 

UV-VIS: Beckman DU 65 spektrofotométer Dionex-580-as pumpa, 

Gynkotek pump Model 480, detektor: Hewlett Packard-1050 detektor HP 

ChemStation softwer-rel és Waters-991 photodiode array detektorral. 

HPLC oszlop: 250 x 4,6 mm, Chromsyl 18 töltet (6 µm), áramlási 

sebesség: 1,25 ml/min. 

HPLC PROGRAM 

Eluensek:  A: deszt. víz/ metil alkohol, 12 % : 78 %,  

B: metil alkohol, 100 % 

             C: CH2Cl2/metil alkohol, 30 %  : 70 % 
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Gradiensprogram: 

  0 – 2 min: 100 % A 

2 – 10 min: 80 % A, 20 %  B 

  10 –18 min: 50 % A, 50 %  B 

  18 – 25 min: 100 % B 

  25 – 27 min: 100 %  B 

  27 – 34 min: 100 %  C 

  34 – 41 min: 100 %  C 

 

Az alkalmazott HPLC metodika a karotinoidok aldehid-, keto-, 5,6-epoxi-

, 5,8-epoxi csoportjainak és a cisz kettőskötéseinek a magas intenzitású UV-

csúcsainak beazonosítására volt kifejlesztve. Ez a módszer egy egyszerű kémiai 

reakción alapul, melynek során furanoid-oxid redukálódik és kombinálódik a 

detektálható hullámhossz megfelelő variációjában. Ezt az eljárást Deli és Molnár 

(2002) fejlesztették ki korábban a karotinoidok mind kvantitatív és kvalitatív 

kiértékelések beazonosítására. 

 

4.5. S. POMBE FENNTARTÁSA 
 

 

 A törzseket YEA táptalaj felületén ferde tenyészet formájában tartottuk 

fenn, hetente friss tenyészetet készítettünk. A tenyésztést minden esetben 30 °C-

on végeztük. A tenyészetek rázatása 30 °C-on rázógépen történt (200 

fordulat/perc).  

 

4.5.1. S. POMBE TÖRZSEK KÖZÉP LOGARITMIKUS FÁZISBAN LÉVÕ 

TENYÉSZETEINEK ELŐÁLLÍTÁSA 
 

Öt napos ferde tenyészetről két inokulumnyi sejttel beoltottunk 10 ml 

YEL tápoldatot. 24 óra múlva sejtszámolást végeztünk, majd beoltottunk 100 ml 

YEL tápoldatot a 24 órás tenyészettel úgy, hogy a tenyészet induló sejtszáma 106 
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sejt ml–1 legyen. A szülői törzs és a toleráns mutáns 16 óra múlva érte el a 

középlog fázist. Minden kísérletnél középlog fázisú tenyészeteket használtunk, 

hogy a vizsgált törzsek azonos fiziológiai állapotban legyenek.  

A 100 ml térfogatú egyéjszakás tenyészetet 3000 fordulat/perc (970 g) 

fordulatszámon 5 percig centrifugáltuk, majd kétszer mostuk fiziológiás 

sóoldatban ugyanazon centrifugálási paraméterek mellett. 

 

 

4.5.2. •OH MÉRÉSE FELTÁRT S. POMBE MINTÁKBÓL  
 

 

Középlog fázisú tenyészeteket centrifugáltuk, kétszer mostuk (1000 ml 

d.v.-ben 5 g KH2PO4 + 10 g K2HPO4 oldunk fel) foszfát pufferben, majd a 

mintákat felvettük 8 ml foszfát pufferben és 25 ml-es üvegbe raktuk, melynek a 

belső átmérője kb. 15 mm, majd rögtön beraktuk – 20 °C-ra. Leghamarabb 4 - 5 

órán belül kezdtük el a sejtfeltárást. 

Sejtfeltáráshoz X-press-t használtunk (X-PRESS 25 ml, AB BIOX, 

Dybecksgatan 10, S-412 70 Göteborg SWEDEN), melyet használat előtt 24 órával 

betettünk –20 °C-ra. Két feltárás között legalább két órát hűtöttük a készüléket –

20 °C-on. Miután behelyeztük a mintát az Xpress-be, még húsz percig a 

fagyasztóban hagytuk. Feltárás után a mintát –20 °C-on tároltuk. A mérés napján 

felengedtük szobahőmérsékleten a mintákat, nem siettettük az olvadást, viszont 

gyakran megkevertük. 

A kész mintáknak megmértük az OD értékét 280 nm-en, majd 

beállítottuk őket egyenlő értékűre (az OD 280 nm-s mérés egy gyors 

fehérjetartalom mérést szolgált). Ezután a mérés során a kapillárisba 50 µl mintát 

raktunk, a plusz térfogatot Hepes pufferral töltöttük ki. A mérés során 10 mM-os 

Hepes puffert használtunk szobahőmérsékleten tároltuk, pH 7,6. 

A további oldatokat frissen készítettük: 
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- Gyökfogónak PBN-t használtunk, amiből készítettünk egy 2 M-os törzsoldatot 

(88.6 mg PBN + 125 µl etanol + 125 µl d.v.), amelyet 20 x–ra hígítva használtunk a 

mérés során.  

- Cr(VI) törzsoldat 20 mM-os (58 mg K2Cr2O7 + 10 ml d.v.).  

- NADPH oldat 20 mM-os (6 mg NADPH + 360 µl d.v.).  

- H2O2 oldat 30 mM-os (az eredeti törzsoldatot 324 x-re hígítottuk d.v.-

ben). 

A reagensek hozzáadása után összeráztuk az elegyet és öt perc múlva 

mértünk (Shi és Dalal 1989). 

 

 

4.5.3. EPR MÉRÉSEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK S. POMBÉVAL VÉGZETT 

KÍSÉRLETEKNÉL 
 

 

A mérés során a szokásos EPR beállításokat alkalmaztuk: mikrohullámú 

teljesítmény erősítés 5 vagy 10 mW; tér moduláció 100 kHz; amplitudó 0,1-0,2 

mT; a vizsgált mágneses tartomány (field scan) 10 mT (100 G). A 

spinkoncentráció meghatározása relatív mérés segítségével készült. 10 µM 

koncentrációjú spinjelölő spektrumának kettős integrálját hasonlítottuk össze a 

kérdéses minta kettős integráljával azonos spektrumparaméterek mellett történő 

mérés után.    
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

 
5.1. X. DENDROHOUS ALAPKÍSÉRLETEK 
 

 

A CBS 6938 vad X. dendrorhous törzs UV fény által indukált, 

mutagenezisből származó mutánsok közül (Horisberger és mtsi. 1985; Palágyi és 

mtsi. 1995) négy eltérő színűt választottunk ki a kísérleteinkhez. A szelektálás 

főbb szempontjai voltak: a back mutációs gyakoriság a lehető legkisebb legyen, 

ne változzon a ploiditás és a párosodási típus. A generációs idejük közel 

megegyezik a szülői törzzsel, ami valószínűsíti, hogy rejtett mutáció nem jött 

létre az alap génállományban (3. táblázat). 

 A törzsek stresszorokkal szembeni alaptulajdonságairól minimális gátló 

koncentráció meghatározásával nyertünk információt. Oxidatív stresszorokat 

alkalmaztunk úgymint H2O2-ot, kadmiumot és krómot, amik glutation hiányos 

állapotot eredményező vegyületek (Halliwell és Gutteridge 1999; Pocsi és mtsi. 

2004). Az oxidánsok minimális gátló koncentrációjának azt a koncentrációt 

tekintettük, amely mellett az adott törzs már nem szaporodik szilárd táptalajon. 

 

3. táblázat. 
X. dendrorhous szülői törzs CBS 6938 és mutánsainak generációs ideje és 

minimális gátló koncentrációi 
 

 

A mutánsok eltérő érzékenységet mutattak a vizsgált stresszorokkal 

szemben (3. táblázat), melynek az eredményei megegyeznek korábbi 

 
Törzsek 

  
  Színek 

 
 

 
Generációs 
     idő (h) 

Minimális gátló koncentrációk 
 

Cd2+(µM)        Cr(VI)(µM)          H2O2 (mM) 
 

CBS 6938 piros 3.69 80  500  5  
C27 fehér 3.71 60  375  5  
C29 narancs 3.73 60  375  5  
C30 rózsaszín 3.90 100  625  2.5  
C31 vörös 3.75 60  375  3.75  
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kutatásokéval a szülői törzs tekintetében (Woodall és mtsi. 1997a, b; Goto és mtsi. 

2001). A karotinoidok antioxidáns hatása érvényesül a membrán lipid fázisában, 

mint szabadgyökfogó és szingulett oxigén lekötő. A karotinoidok elektronlekötő 

képessége függ a karotinoid polién lánc konjugált kettős kötéseitől, ezenfelül 

karotinoidok elektronkötő képessége és a létrejövő reakció erősen függ a 

keletkező, oxidáló reaktív oxigéngyök fajtájától és kevésbé meghatározó a 

karotinoid struktúrája (Mortensen és mtsi. 1997). A kadmium és a H2O2 

stimulálta szabadgyökök, regulálják a karotinoid szintézist eltérő szinteken. A 

válasz-reakció lehet szintézis indukció révén vagy az oxidálódott, degradálódott 

karotinoidok megjelenése által vagy a végső produktum degradációján keresztül. 

Ez a feedback mechanizmus gátolhatja az astaxantin szintézist. A karotinoid 

összetételüket elemezve választ kaphatunk, arra, hogy mely karotinoid fajta 

aktiválódik jobban a különféle stresszor által kiváltott oxidációs folyamatok 

következtében. 

 

 

5.2. X. DENDRORHOUS KAROTINOID TERMELÉSÉNEK VIZSGÁLATA  
 

 

Munkám egyik fő célkitűzése volt, hogy részletesen megvizsgáljam az 

astaxantin szintézis különböző lépéseiben mutálódott élesztőgombák által 

termelt karotinoidok összetételét és oxidatív stresszorok hatására (kadmium, 

H2O2) létrejött összetételbeli változását.  

Minden izolátummal és minden vizsgált tenyésztési körülmény esetében 

legalább két (de a legtöbb esetben három vagy négy) párhuzamos mérést 

végeztünk, két különböző tenyésztés során nyert sejtből, hogy kiküszöböljük a 

karotinoid minták, a kivonás és a mérések során esetlegesen bekövetkező 

bomlásának torzító hatásait. Az általunk használt karotinoid standardok HPLC 

módszerrel történt elválasztása a 13. ábrán látható. 
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13. ábra. A felhasznált karotinoid standardok (A), valamint a C31 X. dendrorhous törzs 
által termelt karotinoidok (B) HPLC kromatogramja. Ax = astaxantin, cAx = 
cisz-astaxantin, bpk = beazonosítatlan poláros karotinoid, Kx = kantaxantin, 
bKr = β-kriptoxantin, bnpk = beazonosítatlan apoláros karotinoid, bK = β-
karotin. 

 

A CBS 6938 és mutáns törzseinek karotinoid összetételét a 4. táblázat 

mutatja be. A karotinoid tartalmat minden esetben százalékos eloszlásra 

vonatkoztattuk. Poláros (astaxantin, cisz-astaxantin és kantaxantin) és apoláros 

(β-kriptoxantin és β-karotin) karotinoidokat detektálhattunk. A táblázatban az 

egyéb, nem azonosított karotinoidokat összesítve tüntettük fel, polaritásuknak 

megfelelően. Ezek feltehetőleg különböző, kisebb mennyiségben jelen lévő 
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köztitermékek és β-karotin származékok lehetnek. Sötétebb színnel jelöltem a 

törzsek domináns karotinoidjait. 

 

4. táblázat. 
Az összkarotinoid mennyiségének százalékos eloszlása X. dendrorhous 

szülői és mutáns törzseknél 
 

 

 

 
   
  

 
Törzs 

 
Szín 

 
Összkarotinoid százalékos eloszlása 

Poláros-apoláros 
karotinoid 
százalékos 
eloszlása 

40,5% astaxantin 
22,7% cis-astaxantin 
4,6% beazonosítatlan poláros karotenoidok 
7,4% kantaxanthin 

 
75,2 % 

 
 

 
 
 
 

CBS 
6938 

 
 
 

    
   piros 16,6% β-kriptoxantin 

3,1% β-karotin 
5,0% beazonosítatlan apoláros karotenoidok 

 
24,7 % 

C27 fehér Nem detektálható - 
1,0% astaxantin 
1,0% cis-astaxantin 

2,0 % 
 

 
 

C29 

 
 

narancs 5,0% β-kriptoxantin 
85,0% β-karotin 
8,0% beazonosítatlan apoláros karotenoidok 

 
98,0 % 

4,9%beazonosítatlan apoláros karotenoidok 
0,7% astaxantin 
9,2% cis-astaxantin 
2,0% kantaxanthin 

 
16,8 % 

 
 

 
 
 
 

    
C30 

 
 
 
 

rózsaszín 47,9% β-kriptoxantin 
30,8% β-karotin 
4,5%  beazonosítatlan apoláros karotenoidok 

 
83,2 % 

41,0% astaxantin 
15,0% cis-astaxantin 
7,0% kantaxanthin 
8,5%  beazonosítatlan poláros karotenoidok 

 
71,5 % 

 
 

 
 
 
 

   C31 

 
 
 
 

vörös 17,0% β-kriptoxantin 
3,3% β-karotin 
8,2%  beazonosítatlan apoláros karotenoidok 

 
28,5% 
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A vizsgált törzsek eltérő arányú karotinoidokat termeltek. A CBS 6938 és 

a mutáns C31-es törzs nagyobb arányban tartalmazott poláros karotinoidokat. A 

CBS 6938 szülői törzs domináns karotinoidja az astaxantin (40,5 % w/v) és cisz-

astaxantin (22,7 %) volt, mely megegyezik a Girard korábbi mérési 

eredményeivel (Girard és mtsi. 1994). A C29-es és C30-as mutáns törzsek 

szignifikánsan több apoláros karotinoidot termeltek, úgymint, β-kriptoxantint, β-

karotint és egyéb beazonosítatlan apoláros karotinoidot. A C27-es fehér 

mutánsnál nem találtunk detektálható karotinoidot, mivel a fiton szintézis 

útvonalában történt a mutációja, melynek a következménye a karotinoid 

intermedierek hiánya. E vizsgálati eredményeket tekintettük a törzsek karotinoid 

összetételének összehasonlítási alapjául. 

 

 

5.3. A KADMIUM ÉS H2O2 KAROTINOID TERMELÉSRE GYAKOROLT 

HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA X. DENDRORHOUSBAN 
 

 

Mint már azt korábbi kísérletek is igazolták, hogy a karotinoidoknak 

jelentős szerepe van a ROS hatástalanításában (Schroeder és Johnson 1995), 

amely mint védekező mechanizmus fontos lehet a Phaffia rhodozyma élesztősejtek 

természetes élőhelyén. Reaktív gyököket Cd2+-mal és H2O2 –dal generáltunk, 

hogy megvizsgálhassuk az általuk kiváltott károsító folyamatok hogyan 

befolyásolják karotinogenezist. A létrejövő láncreakciók peroxil radikálok, •OH-

ök és szabad oxigéngyökök megjelenését vonja maga után, ami a karotinoidok 

antioxidáns folyamatba való bevonódását is előidézik (Schroeder és Johnson 

1995). Vizsgáltuk a relatív érzékenységét a különféle karotinoidoknak az eltérő 

oxidánsokra, melyek összevethetőek voltak a HPLC-s analízis során. 

 E stresszorok hatására képződő szabadgyökök a karotinoid szintézist 

indukálják génaktiváció által. A kétmintás t-próbával kiértékeltük azt, hogy a 

normál tenyésztési körülményekhez képest hogyan változik meg a törzsekben a 

termelt összkarotinoid átlagmennyisége stresszorok (Cd2+, H2O2) hatására. 
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Szignifikáns (p < 0,05) karotinoid növekedést detektáltunk a CBS 6938, C31 és 

C29-es törzsekben mind a két stresszor hatására, de ez kifejezettebb volt Cd2+ 

kezelésnél (5. táblázat). Kivételt képez a C27-es mutáns, normál tenyésztési 

körülmények között sem termelt karotinoidokat és a stresszorok sem indukáltak 

kimutatható karotinoid mennyiséget, ill. a C30-as mutáns, melynél nem 

mutattunk ki jelentős karotinoid mennyiség növekedést. 

  

5. táblázat. 
A termelt karotinoidok átlagmennyisége µg / g-ban kifejezve ± standard 

deviáció, normál tenyésztési körülmények ill. Cd2+ és H2O2 stresszorok hatására 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Az értékeket átlag ± S. D. formában fejeztük ki, 4 független kísérlet értékeiből kiszámolva. 
 * p < 10%; ** p < 5%; *** p < 1%;  ****p< 0,1% p értékeket a t-próba segítségével számoltuk ki. 

 
A karotinoidok mennyiségének  növekedése azt jelenti, hogy aktívan részt 

vesznek a Cd2+ és H2O2 okozta szabadgyökök eliminálásában ill. káros 

következményeinek csökkentésében (Krinsky 1989). A Cd2+ jellemzően a poláros 

karotinoidok szintjét növelte, míg a H2O2 az apolárosokét, eltolják a képződött 

karotinoidok arányát a β-karotin és β-kriptoxantin javára (6.a.,b. táblázat) Így 

feltételezhetjük azt, hogy a Cd2+ és a H2O2 eltérő szabadgyököket generál, ill. 

eltérő antioxidáns folyamatok által degradálódik, melyhez  a karotinogenezis 

más-más szintje fog indukálódni. Erre több irodalmi utalás is található, mely 

szerint a Cd2+ a sejt lipid-peroxid tartalmát növeli (El-Demerdash 2004), míg a 

H2O2 a Fenton reakcióba belépve kevesebb •OH-öt generál, ill. a jelenlévő 

ÖSSZKAROTINOID ÁTLAGMENNYISÉG (µg / g) 

TENYÉSZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK 
TÖRZSEK 

Kontroll     Cd2+ 50 µM       H2O2  2 mM 

CBS 6938 294 ± 14,7 361± 30,2*** 320 ± 22,0*

C31 312 ± 24,7  394 ± 10,6****  350 ± 24,5**

C30 294 ± 15,8     300 ± 19,0 295 ± 9,5 

C29 300 ± 23,9 341 ± 23,7**  330 ± 10,8**

C27 0 0 0 
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nagyobb H2O2 koncentráció, mint szabadgyök koncentráció relatíve kevésbé 

veszélyes a sejtre nézve, mint a •OH. Feltételezhető az is, hogy az oxidáns valahol 

gátolja a karotinogenezisben résztvevő enzimeket, szubsztrátjaikat, melynek a 

következménye az eltérő karotinoid indukció.  

 

6. a. táblázat. 

Cd2+ és H2O2 indukálta karotinoid termelés % arányos átlag eloszlása ± standard 
deviáció, a szülői (CBS 6938) és mutáns (C31) törzsekben 

 
   Kontroll  50 µM Cd2+   2 mM   H2O2 Karotinoidok 

40,5  ± 3,0 63,6  ± 2,3**** 35,5  ± 1,9** astaxantin 

22,7 ± 0,9 21,2  ± 1,2* 21,8  ± 2,2 cis-astaxantin 

4,6  ± 0,8 1,7 ± 0,2**** 0**** beazonosítatlan poláros 
karotinoidok 

7,4  ± 1,3 2,4  ± 0,4**** 4,3  ± 1,1*** kantaxantin 

16,6  ± 0,8 11,0  ± 1,2**** 27,6  ± 2,1**** β-kriptoxantin 

3,1  ± 0,2 0**** 8,7  ± 0,8**** β-karotin 

 
 
 
 
 
 

CBS 
6938 

5,0  ± 0,2 0**** 2,0  ± 0,2**** beazonosítatlan apoláros 
karotinoidok 

41,0 ± 3,2 55,0 ± 2,0**** 32,3 ± 2,3**** astaxantin 

15,0 ± 1,2 22,0 ± 0,2**** 13,0  ± 1,3** cis-astaxantin 

8.5 ± 0,9 7,0 ± 1,0** 4,4 ± 0,3**** beazonosítatlan poláros 
karotinoidok 

7,0 ± 1,1 2,1 ± 0,2**** 2,0 ± 0,6**** kantaxantin 

17,0 ± 1,1 12,4  ± 1,2**** 24,0  ± 2,4**** β-kriptoxantin 

3,3  ± 0,4 0**** 17,9  ± 1,3**** β-karotin 

 
 
 
 
 

C31 

8,2  ± 1,2 1,5  ± 0,2**** 6,4  ± 0,8** beazonosítatlan apoláros 
karotinoidok 

Az értékeket átlag ± S. D. formában fejeztük ki, 4 független kísérlet értékeiből kiszámolva. 
 * p < 10%; ** p < 5%; *** p < 1%;  ****p< 0,1% p értékeket a t-próba segítségével számoltuk ki. 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy a Cd2+ indukálta szabadgyökök 

károsító hatásának a csökkentésében jellemzően az astaxantin vesz részt [az 

egyéb redox (glutation redox) rendszereken kívül]. A H2O2 (mely kevésbé reaktív 

a többi szabadgyökhöz képest) kezelés következményeit pedig a β-karotin és β-

kriptoxantin csökkenti hatékonyabban (6. a., b. táblázat). Ez alól kivételt képezett 
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a C30-a mutáns, mivel mindkét esetben csak minimális mértékben emelte ill. 

megtartotta az összkarotinoid szintjét és a stresszorokra csökkent az astaxantin 

és β-karotin szintje is. A többi törzzsel ellentétben a C30 mutáns β-kriptoxantin 

aránya feltűnően, nagymértékben emelkedett (6. b. táblázat).  

 
6. b. táblázat. 

 
Cd2+ és H2O2 indukálta karotinoid termelés % arányos átlag eloszlása ± standard 

deviáció, mutáns (C30, C29) törzsekben 
 

                         Kontroll  50 µM Cd2+     2 mM  H2O2 Karotinoidok 

 0,7 ± 0,2 0**** 0***** astaxantin 
 

 9,2  ± 1,3 0**** 6,7 ± 0,9*** cis-astaxantin 
 

 4,9 ± 0,6 4,2 ± 0,7 3,9 ± 0,7* beazonosítatlan poláros 
karotinoidok 

C30 2,0 ± 0,3 0***** 0**** kantaxantin 
 

 47,9 ± 3,4 71,4 ± 2,8**** 74,6 ± 1,9**** β-kriptoxantin 
 

30,8 ± 1,1 5,4 ± 0,7**** 6,9 ± 1,4**** β-karotin 
 

 

4,3 ± 0,4 18,9 ± 1,7**** 7,9 ± 2,0**** beazonosítatlan apoláros 
karotinoidok 

1,0 ± 0,1 15,0 ± 1,2**** 1,0 ± 0,2 astaxantin 
 

1,0 ± 0,1 61,0 ± 2,3**** 0***** cis-astaxantin 
 

5,0 ± 0,2 0**** 5,6 ± 0,3*** β-kriptoxantin 
 

85,0 ± 0,9 16,0 ± 2,8**** 87,3 ± 1,1*** β-karotin 
 

 
 
 
 

C29 

8,0 ± 1,7 8,0 ± 1,6 6,1 ± 0,5* beazonosítatlan apoláros 
karotinoidok 

Az értékeket átlag ± S. D. formában fejeztük ki, 4 független kísérlet értékeiből kiszámolva. 
* p < 10%; ** p < 5%; *** p < 1%;  ****p< 0,1% p értékeket a t-próba segítségével számoltuk ki. 
 

Mivel a vizsgált törzsek összkarotinoid mennyisége megnövekedett (CBS 

6938, C31, C29) azt feltételezhetjük, hogy az astaxantin regulálja a karotinoid 

bioszintézist, a kezdeti fázisában feedback mechanizmus által. Ami arra enged 

következtetni, hogy az astaxantin szintézis egy kinetikailag aktív, magas szinten 

regulált dinamikus rendszer, mely gyorsan képes reagálni, ha a reaktív 

szabadgyökök által kiváltott, degradálódott xantofilleket érzékel. Ami 
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megmagyarázhatja az astaxantin szint relatív csökkenésének okát a H2O2 

esetében. A Cd2+ feltehetően olyan folyamatokat indukál, amelynek 

csökkentéséhez főként astaxantinra van szükség, ezért relatíve csökken a β-

karotin szintje, mert átalakul astaxantinná a karotinogenezis során. A 

szabadgyökök indukálhatnak, aktiválhatnak vagy találhatnak egy olyan 

szubsztrátot a karotinogenezis enzimjeihez, amely a karotinoidok oxigenált 

formáit létre tudja hozni. Ezt feltehetően Andrewes és Johnson által leírt két 

alternatíva (9. ábra), amely kétféle szintézis úttal biztosítja a karotin astaxantinná 

való konvertálódását a X. dendrorhous számára. 

A C27-es albínó mutánsnál semmilyen karotinoid termelés nem indult be, 

más antoixidáns rendszer (glutation redox rendszer) aktiválásával védekezhetett 

a keletkező szabadgyökök ellen.  

A stresszorok kiváltotta láncreakció során keletkező szingulett oxigének 

(H2O2 esetén) detoxifikációja a karotinoidok energia állapotának a 

megváltozásával jár, a karotinoidok kovalens kötéseinek felbomlása nélkül 

történik (Baltschun  1997). Ellentétben a peroxid radikálokkal (Burton és Ingold 

1984), Cd2+ esetében, (Shah és mtsi. 2001) amik a kötésük felszakadását idézik elő 

és egyben a degradációjukat okozza szabadgyökös láncreakciók által 

(valószínűleg a P-450 citokrom vagy flavin-oxigenáz által), aminek 

következtében csökken a mennyiségük, szignálként működhet a valamely 

karotinoid indukciójához. 

A karotinogenezis megjelenése és involválódása a dinamikusan 

adaptálódó antioxidáns rendszerhez, biztosítja az állandó megfelelő összetételű 

karotinoid szintet a Xantophyllomyces sejtek számára az oxidációk elleni 

védekezéshez. Ha szükséges megemeli az egyes karotinoidok termelt 

mennyiséget vagy csökkenti azt, ill. az arányokat is befolyásolhatja. A Cd2+-mal 

és a H2O2-dal való indukció nem eredményezett új karotinoid produktum 

megjelenését, amit abból következtettünk, hogy nem jelentek meg új csúcsok a 

HPLC-s kromatogrammon.  

Összevetve a karotinoid fajták érzékenységét a stresszorokra, a 

legaktívabb a β-kriptoxantin volt, melyet közvetlenül követett a β-karotin. Ezt 
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támasztja alá a β-kriptoxantint dominánsan tartalmazó C30-as törzsnél 

megfigyelhető volt az astaxantin és β-karotin szint csökkenés is, de emellett 

legjellemzőbb a β-kriptoxantin koncentrációjának a növekedése (az arányát közel 

megkétszerezte a stresszorokkal kezelt sejtekben). Így feltehetően mindkét 

stresszor által kiváltott károsodásokat csökkenteni képes a β-kriptoxantin. 

A legkevésbé aktív a diketo csoportot tartalmazó kantaxantin volt, mivel 

az aránya mindkét esetben csökkent vagy nem is ért el detektálható mennyiséget. 

Ebből következtethetően összefüggés van az adott karotinoid szerkezete 

és reaktivitása között, valamint az indukciót kiváltó szabadgyök fajtája között. 

Összefoglalva a komplex antioxidáns rendszerben a karotinoidoknak fontos 

szerepe van a szabad radikálok redukáló képességének a csökkentésében, 

károsító hatásának a kivédésében, mérséklésében (Woodall és mtsi. 1997a, b). 

 

 

5.4. KAROTINOID TARTALMÚ X. DENDRORHOUS EPR-ES 

EREDMÉNYEINEK  KIÉRTÉKELÉSE  
 

 

Spin-jelölő EPR technikát alkalmaztunk a X. dendrorhous 

plazmamembránjaiban elhelyezkedő karotinoidok membránra kifejtett 

hatásának, dinamikájának a tanulmányozásához. A rendparamétert (S) és a 

hiperfinom csatolási állandót (2A’zz) használják a leggyakrabban a membránok 

kiértékelésénél, melyek jól meghatározhatók az EPR-es spektrumokból. Az 

inkorpolálódott spin-jelölő rotációs dinamikájából és ebből következtetett 

“fluiditás”-sal jellemezhetjük a vizsgált membránok karakterét. A X. dendrorhous 

törzsek szferoplasztált membránját 5-SASL-al jelöltük. A jelölő molekula a 

plazmamembrán lipid régiójában inkorpolálódott és meghatározott mozgási 

szabadsággal rendelkezett, mely függött a különféle karotinoidok polaritásától.  
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14. ábra. 5-SASL-al jelölt szülői CBS 6938-as X. dendrorhous és színmutánsainak (C27 
és C29) EPR-es spektruma 10 °C-on (100 G). 

 
A karotinoidokat nem tartalmazó albínó (C27) mutáns 

plazmamembránjába  inkorpolálódott spin-jelölő molekulák csak limitált 

mozgási szabadsággal rendelkeztek a szülői CBS 6938 törzshöz viszonyítva, 

amely zömében csak poláros karotinoidokat tartalmazott. A 

legmozgékonyabbnak a C29-es mutáns bizonyult, mely főként apoláros 

karotinoidokat (98%) tartalmazott. Ez jól követhető a 14. ábrán jelzett csatolás 

állandóból (2A’zz). 

Az astaxanthin a plazmamembrán lipid láncaival párhuzamosan 

helyezkedik el, beékelődve poláros fejével a lipidláncok feji részeihez. A 

beékelődés egy nagyobb belső rendezettséget eredményez a membrán belső 

szerkezetében és így csökkenti a lipidlánc 5-ös szénatomjához kötött jelölő 

mozgási szabadságát. Ezzel ellentétben az apoláros tulajdonságú β-karotin 

tartalmú membránokban, ahol a β-karotin a lipidláncokra közel merőlegesen 

helyezkedik el és a feji rész szabadon marad, biztosítva a jelölőnek nagyobb 

forgási szabadságot (15. ábra).  
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15. ábra. A ß-karotin (apoláros) és az astaxantin (poláros) elhelyezkedése a membrán lipid 

régiójában. 

 

A hiperfinom csatolási állandó a hőmérséklet függvényében ábrázolva jól 

meghatározható töréspontot mutat, így a fázistranzíciós hőmérséklet 

egyértelműen meghatározható (16-18. ábrák). A méréseket 0 - 30 °C-ig végeztük 

2 °C-ként, hogy megbecsüljük a hiperfinom csatolási állandót. 30 °C feletti 

hőmérsékleten olyan mértékben nőtt a jelölő rotációs mobilitása a membránban, 

hogy a 2A’zz paraméter már nem volt meghatározható. 

 

 

16. ábra. A hiperfinom csatolási állandó (G) ábrázolása a hőmérséklet függvényében a 
szülői CBS 6938-as és C31-es X. dendrorhous törzsek esetében, melyek 
nagyobb arányban poláros karotinoidokat tartalmaznak. 
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17. ábra. A hiperfinom csatolási állandó (G) ábrázolása a hőmérséklet függvényében a 
C29-es és C30-as X. dendrorhous mutánsok esetében, melyek nagyobb 
arányban apoláros karotinoidokat tartalmaznak. 

 
 
 

 
 
18. ábra. A hiperfinom csatolási állandó (G) ábrázolása a hőmérséklet függvényében a 

karotinoidot nem termelő C27-es X. dendrorhous mutáns esetében. 
 

Az eredményeink azt mutatják, hogy a poláros karotinoidok eltolják a 

fázistranzíciós hőmérsékletet alacsonyabb érték felé. A CBS 6938-as szülői törzs 

tartalmazta a legnagyobb mennyiségű poláros karotinoidot (75,2 %) és a 

legalacsonyabb fázistranzíciós hőmérsékletet (13,3 °C) mutatta, míg a 

legmagasabb hőmérsékletet a C29-es mutáns esetében mértünk (17,7 °C), mely 

magas apoláros karotinoid (98 %) tartalmú volt. Ennek feltehetően az a 
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magyarázata, hogy a poláros karotinoidok eltérő hatást fejtenek ki a lipid 

membrán feji régiójára is, mert a poláros fejük kölcsönhat és perturbálja a lipid 

kettősréteg poláros részét (anizotrópiát okozva) az által, hogy a poláros 

karotinoidok kissé belesüllyednek a membrán felső régiójába, ami lokálisan 

csökkenti a felszíni rendezettséget (Wisniewska és Subczynski 1998). Ez a 

karotinoid-indukálta lokális változás csökkentheti a fázistranzíciós hőmérsékletet 

a lipid láncok felszíni régiójában, míg növeli a rendezettséget a 

szénhidrogénláncok régiójában, azáltal hogy a karotinoidok szénhidrogénlánca 

van der Waals kötést hoz létre a lipidek szénhidrogénláncaival (Gennis és mtsi. 

1989; Wisniewska és mtsi. 2006), ill. az astaxantin két terminális jonon gyűrűjén 

lévő “szabad” hidroxil-csoportok is képesek reakcióba lépni a zsírsavakkal és 

észterkötéseket képezni (Subczynski és mtsi 1993; Sujak és mtsi. 2006). 

A C31-es mutáns kevesebb poláros karotinoidot tartalmazott, mint a 

szülői törzs, ami magyarázhatja a magasabb fázistranzíciós hőmérsékletét (13,7 

°C), a szülői törzshöz viszonyítva, mivel a szerkezetükből adódóan kisebb 

mértékű felszíni perturbációt okoznak. A cisz-astaxantin törése által és a 

kantaxantin membrán normálisával bezárt szöge miatt, kevésbé perturbálják a 

membrán felszínét, amely indokolja a magasabb fázistranzíciós hőmérsékletüket. 

A C30-as mutáns nagyobb arányban tartalmazott β-kriptoxantint, amely 

polárosabb tulajdonságú, mint a β-karotin, ezért kisebb mértékben még képes 

kifejteni perturbáló hatást a membrán felszínére. Ezzel magyarázhatjuk, hogy a 

fázistranzíciós hőmérséklete alacsonyabb (16,0 °C), mint a β-karotin tartalmú 

membránnak (17,7 °C), amelynek β-jonon gyűrűje nincs kölcsönhatásban a 

membrán poláros felszínével. A β-kriptoxantin egyetlen hidroxil-csoportja révén 

gyengébb észterkötést képezhet a zsírsavakkal, ill. szénhidrogénlánca kevésbé 

képes van der Waals kötést létesíteni a lipidek szénhidrogénláncával 

(elhelyezkedéséből adódóan, a membrán normálisával szöget zár be), ezért a 

membrán rendezettségét csökkenti (S = 0,56), a polárosabb karotinoid tartalmú 

plazmamembránokhoz (CBS 6938, C31) képest (S = 0,67) (7. táblázat). 
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7. táblázat. 
X. dendrorhous CBS 6938 és színmutánsainak rendparamétere és fázistranzíciós 

hőmérséklete  
 

 

 

 

 
 

A fázistranzíciós hőmérséklet konfidencia intervalluma ±1°C. 
 
 

8. táblázat. 
A spektrumok releváns paramétereiből (hiperfinom csatolási állandó 2A’zz és a 

rendparaméter S) kalkulálható és ábrázolható a fázistranzíciós hőmérséklet 
 

   TÖRZSEK RENDPARAMÉTER (S) 
FÁZISTRANZÍCIÓS 

HŐMÉRSÉKLET (°C) 

CBS 6938 0,67 13,3 

C31 0,67 13,7 

C30 0,56 16,0 

C29 0,54 17,7 

C27 0,72 15,0 

Törzsek Töréspont 
1000/ T, K-1

RSSmin 
két egyenes 

RSSmin  Egy 
egyenes-illesztés 

F-test* 
(P = 0,05) 

CBS 6938 3,499 0,678 1,074 F[2,7]  = 51,882 

C27 3,460 1,535 9,319 F[2,10] = 25,347 

C29 3,472 4,368 18,757 F[2,9] = 14,821 

C30 3,495 0,951 8,270 F[2,9] = 34,615 

C31 3,490 0,487 7,099 F[2,8] = 54,253 

Az F-tesztet úgy kalkuláltuk, hogy a két közelítés reziduális négyzetösszegét 
hasonlítottuk össze (RSS). A két egyenessel történő kalkulációk szignifikánsan jobb 
illeszkedést adtak a mért spektroszkópos adatokhoz, mint az egy egyenes-illesztések (Jones 
1984). 

Így megállapítottuk, hogy a fázistranzíciós hőmérséklet összefüggésben 

van a plazmamembrán karotinoidjainak a polaritásával. Az apoláros 

karotinoidok növelik a fázistranzíciós hőmérsékletet, míg a polárosok csökkentik 

azt. Ennek a tanulmánynak az eredményei azt bizonyítják, hogy az a törzs, amely 

a legnagyobb mennyiségű astaxantint tartalmazta, annak a legalacsonyabb a 
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fázistranzíciós hőmérséklete, és amelyiknél a legmagasabb hőmérsékletet 

mértük, annak a legnagyobb a β-karotin tartalma. 

A karotinoidok polaritásának megfelelő HPLC-s retenciós idő 

összefüggést mutat a fázistranzíciós hőmérséklettel, amit az EPR-es mérési 

eredményeink alapján állapítottunk meg. A CBS 6938-as törzs poláros (a legtöbb 

poláros karotinoidot tartalmazta) karotinoidjai eluálódtak a HPLC oszlopról a 26. 

percéig (astaxantin eluációs idő) és a legalacsonyabb fázistranzíciós 

hőmérséklettel (13,3 °C) rendelkeztek. Az apoláros karotinoidokat tartalmazó 

C29-es törzs (a legtöbb apoláros karotinoidot tartalmazta) teljesen a 38. percig 

oldódott le az abszorbensről (β-karotin eluációs idő) és a legmagasabb 

fázistranzíciós hőmérséklet (17,7 °C) tartozott hozzá (19. ábra). Az így kapott 

egyenes alapján egy közeli becslést tehetünk a törzsek karotinoidjainak 

polaritására ha ismerjük a fázistranzíciós hőmérsékletüket. 

 

19. ábra. A fázistranzíciós hőmérséklet és a karotinoidok retenciós időfüggése X. 
dendrorhous CBS 6938 szülői törzs és C29, C30 és C31-es színmutánsainak. 
A karotinoidok polaritásának a változása a polárostól az apolárosig. (Ax = 
astaxantin, cis-Ax = cisz-astaxantin, u.p.c. = beazonosítatlan poláros 
karotinoidok, β-cr = β-kriptoxantin, u.n.p.c. = nem beazonosítatlan apoláros 
karotinoidok, β-car = β-karotin)  
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A poláros karotinoidok egy hidrofób barriert képeznek a 

plazmamembránban a poláros molekulák, ionok számára és a kis apoláros 

molekulák számára is (Schroeder és Johnson 1993; 1995; Woodall és Jackson 

1997a; b). Az astaxantin és a cisz-astaxantin poláros feje a plazmamembrán 

vastagságától függően kiemelkedhet, elsüllyedhet vagy síkba lehet a lipid 

felszínével,  mely  domináns kémiai kölcsönhatást biztosít a külső oxidánsokkal 

szemben, azáltal, hogy növelik a membrán lipid kettős réteg rendezettségét, 

kompaktabbá teszik a zsírsavlánc régióját. Ez a jelenség az astaxantin és a 

foszfolipid molekula közötti van der Waals erőnek és észter kötésnek 

köszönhető, amelyek a kölcsönhatásban résztvevő membránalkotóknak 

szorosabb illeszkedést biztosítanak és átérik a membránt teljes vastagságában. A 

β-karotin és a β-kriptoxanthin gyengébb membrán protektor tulajdonsággal 

rendelkeznek, mivel ferdeszöget zárnak be a membrán normálisával (Jezowska 

és mtsi. 1994) (15. ábra), így kissé eltolják egymástól a zsírsavakat a membrán jól 

rendezett, stabil hálózatában. A ferde elhelyezkedés a lipidek feji, poláros 

csoportja és a pigment közötti taszító kölcsönhatás következménye. Ennek 

következtében az astaxanthin hatékonyabban védhet a lipidperoxidáció ellen, 

mint a β-karotin, amit alátámaszt a HPLC-s elemzés során kapott eredményünk 

is, mely szerint lipidperoxidokat indukáló kadmium kezelés hatására az 

astaxantin aránya növekedett meg a sejtben, mivel az hatékonyabban csökkenti 

annak degradáló hatását. 
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5.5. A CHR1-66T S. POMBE KRÓM(VI) TOLERÁNS MUTÁNS 

JELLEMZÉSE 

 

Tanszékünk a környezetszennyező nehézfémek közül a Cr biológiai 

rendszerekre gyakorolt hatását tanulmányozza, több oldalról megközelítve, 

vizsgálva a problémát, melyen belül a mi fő feladatunk az volt, hogy 

meghatározuk és összevessük EPR technikával a Cr(VI) redukció időfüggését, és 

a Cr(V) és a PBN-OH spin-adduktum koncentrációját a szülői és krómtoleráns 

törzsekben. A törzsek korábbi jellemzése, back mutációs gyakoriságának, 

ploiditásának, párosodási típusba tartozásának és nehézfémekkel szembeni 

rezisztenciájának tesztelése Moreno által alkalmazott módszerekkel történt 

(Moreno és mtsi. 1991). A MIC érték krómra nézve a toleráns törzs chr1-66T  

esetében 275 µM, a szülői törzsnél 6chr+ pedig 225 µM volt. A sejtek króm 

kezelését a szülői törzs minimális gátló koncentrációjának megfelelő töménységű 

oldattal végeztük, ezzel biztosítva az effektusok összehasonlíthatóságát.  

Korábbi vizsgálatok tetrádanalízissel bebizonyították, hogy a Cr(VI) 

tolerancia stabil és egy génes mutációja történt a Cr(VI) toleráns chr1-66T mutáns 

esetében (Czakó és mtsi. 2004). Tudjuk azt is, hogy a CrO42- bioakkumulációja 

szignifikánsan alacsonyabb a toleráns mutánsnál, mint a szülői törzsnél (Czakó 

és mtsi. 1999). Kísérleti eredménye arra mutatott rá, hogy a CrO42- anionok 

serkentett diffúziója a sejtekbe azonnal megkezdődik 120 perces 225 µM-os 

K2Cr2O7 előkezelés után (Belágyi és mtsi. 1999).  

A bevezetőben részletezett módon (lásd 2.2.2. fejezet) az in vitro kísérletek 

azt valószínűsítették, hogy in vivo körülmények között a felvett Cr(VI) 

redukciója, ill. Fenton típusú reakciója miatt a sejtet oxidatív stresszhatás éri, 

amelyet a keletkezett •OH gyök okoz. A következőkben megvizsgáltuk a 

redukciós folyamatokat, ill. ezek elemeit. 

EPR technikát alkalmazva megmértük a Cr(VI) redukciójának az 

időfüggését (20. ábra). A Cr(V) oxidációs állapotnak az EPR spektrumon jól 

azonosítható paramágneses spektruma van, melynek segítségével a kvantitatív 

viszonyok az idő függvényében követhetőek. 

65 
 



0 50 100 150 200
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Cr(V) jel

H (mT)
352.5 354.5350.5

ln C

t (perc) 
 

20. ábra. A Cr(V) koncentrációjának időfüggése a S. pombe szülői törzsének 6chr+ (○) és 
Cr(VI)-toleráns chr1-66T mutánsának (�) 25 ºC-on. A két törzs Cr(V) 
koncentráció kiinduló értékét a startnál ugyanarra az értékre állítottuk be a 
jobb összevethetőség miatt. 

 

 

A Cr(V) spinkoncentrációjának a meghatározása relatív mérés segítségével 

történt, 10 µM koncentrációjú spinjelölő spektrumának kettős integrálját (ln C) 

vetettük össze a kérdéses minta kettős integráljával, azonos 

spektrumparaméterek mellett történő mérés után. A létrejött Cr(V) koncentráció 

nem volt konstans, az újonnan keletkezett Cr(V) származék kettős integrálja 

időbeli csökkenést mutatott, amit a további kémiai redukciós reakciói okoztak. A 

gyors Cr(VI) → Cr(V) redukciót egy lassabb kémiai reakció követi, a C(V) → 

Cr(IV) redukció, melynek végső terméke a Cr(III). Közel 200 perc volt szükséges 

a teljes redukciós folyamathoz. Ezen eredményeinket in vitro kísérletekkel is 

alátámasztottuk (lásd alább). 

A Cr(IV) nem rendelkezik paramágneses tulajdonsággal, viszont a 

keletkezett Cr(III) nagy vonalszélességű szignált mutatott az EPR-es méréseink 

során, mely jó detektálható volt, mennyisége mmol-s koncentrációval 

66 
 



megadható. Ezek a detektált gyors kémiai reakciók arra utalnak, hogy a Cr(VI) 

ionok gyorsan inkorpolálódnak a membránba és bizonyítják azt is, hogy 225 µM-

os krómkezelés jelentősen nem károsítja a membrán funkcióit az inkubációs és a 

spektroszkópiás mérési idő alatt (Farkas és mtsi. 2003).  

A 20. ábra adatai alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét törzs redukálja 

a Cr(VI)-ot Cr(III)-á Cr(V)-ön keresztül, viszont a mutáns törzs Cr(V) redukciós 

aktivitása jóval alacsonyabb a szülői törzsnél. Ez a különbség a mutáció okozta 

eltérő membránszerkezetből nem fakadhat, mivel Farkas és mtsi. (2003) EPR-es 

membrándinamikai vizsgálatainak során nem tapasztaltak jelentős 

fázisátalakulási hőmérséklet eltolódást (8 °C → 8.5 °C) a krómkezelés hatására a 

króm-toleráns mutáns esetében, ami azt bizonyítja, hogy Cr(VI) hatására nem 

történik a membránban olyan változás, mely a sejt számára jelentős veszélyt 

jelentene, ezért nem oly aktív a redukciós aktivitása sem.   

A laborban a mi munkákkal párhuzamosan folyó GSH, GSSG, szuperoxid 

gyök koncentráció és enzimek aktivitás méréseinek az eredményei rámutattak 

arra (Gazdag és mtsi. 2003), hogy a jelenség társult a szülői → Cr(VI) toleráns 

törzs irányában egy csökkent GSH [58 → 27 nmol (mg protein)-1] és 

szignifikánsan csökkent specifikus GR aktivitással [29 → 15 nmol (min. mg 

protein)-1] (amely enzim a NADPH mennyiségének a rovására redukálja a GSSG-

t, ezáltal a glutation reduktáz  kulcsfontosságú antioxidáns enzim), valamint 

ezzel párhuzamosan megnövekedett a G6PD enzim [119 → 150 nmol (mg 

protein)-1] (amely kulcsenzime a pentóz-foszfát ciklusban keletkező NADPH-

nak) specifikus aktivitással is. 

GSH csökkenéséből arra következtettünk, hogy a GR specifikus 

aktivitásának van meghatározó szerepe in-vitro körülmények között a Cr(VI) 

redukálásában és ezt nem befolyásolja a G6PD specifikus aktivitás növekedése, 

ami valószínűleg NADPH túltermeléssel járt. 

EPR mérésekkel bizonyítottuk (Pesti és mtsi. 2002; Gazdag és mtsi. 2003), 

hogy a GR önmagában nem, a NADPH csak kismértékben eredményezi a Cr(VI) 

redukcióját Cr(V)-é. Ezzel szemben, a GR + NADPH együtt jelentős Cr(V) 

redukciót indukál, ha ehhez az utóbbi rendszerhez H2O2-ot adunk, akkor Cr(V) 
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csökkenésével egyidőben igen jelentős ●OH gyök termelés következik be. A GR 

nem adott detektálható EPR jelet, ha az oldathoz NADPH-t adtunk GR nélkül, 

akkor már kaptunk egy kis mértékű PBN-OH jelet és egy kis mértékű Cr(V) 

szignált. Az egyidőben adott GR és NADPH hatására szignifikánsan 

megnövekedett az oldatban a PBN-OH termékek koncentrációja és vele 

párhuzamosan megnőtt a keletkezett Cr(V) koncentráció is.  Amikor H2O2-t 

adtunk a mintához, akkor az oldatban a PBN-OH termék koncentrációja tovább 

nőtt, viszont a Cr(V) mennyisége lecsökkent. Ezen kísérleti eredmények 

bizonyítják a Cr(VI) egyelektronos redukcióját Cr(V)-é a S. pombe-ból izolált GR 

enzim segítségével, valamint a reoxidációját a Cr(V)-nek Cr(VI)-á H2O2 

jelenlétében a Haber-Weiss reakció során.  

Ha kísérleteinket feltárt sejteken végeztük, az eredmények 

alátámasztották a korábban ismertetett, biofizikai és biokémiai eredményeket (21. 

ábra). A feltárt sejteket 2 mM-os K2Cr2O7 –tal kezeltük 5 percen át, majd az EPR-

es Cr(V) koncentráció meghatározásakor szignifikánsan alacsonyabb szintet 

mértünk a toleráns mutáns esetében (10,3 µM), míg a szülői törzsnél jelentősen 

magasabbat (59,0 µM) (21. a. ábra), (9. táblázat). A PBN-OH mennyisége 50 %±15 

%-al alacsonyabb volt a chr1-66T toleráns mutánsban (0,51 µM), mint a 6chr+ 

szülői törzsben (1,02 µM). Ezen eredmények alátámasztották a mutáns 

alacsonyabb króm(VI) redukáló képességét és kisebb intracelluláris H2O2 

koncentrációját.  

Ezt igazolta az a mérési eredményünk is (21. b. ábra, 9. táblázat), amikor 2 

mM Cr(VI)-hoz 2 mM NADPH-t adtunk egyidőben a feltárt sejtekhez. A toleráns 

mutánsnál 2,8-szoros volt a Cr(V) koncentráció növekedés (10,35 → 27,7 µM), 

míg a 6chr+ törzsnél a NADPH nem növelte érdemben a Cr(V) mennyiségét (59,0 

→ 59,3 µM), tehát a toleráns mutánsnak még NADPH adására sem nőtt meg 

annyira a Cr(VI) redukáló képessége, mint amennyi Cr(V)-öt a szülői törzs 

alapállapotban képes előállítani. Ezért, a G6PD enzim által termelt nagyobb 

mennyiségű NADPH nem tudja ellensúlyozni a GR enzimaktivitás miatti 

csökkent redukciós kapacitást. 
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21. ábra. A szülői törzs 6chr+ (—) és Cr(VI) toleráns mutánsának chr1-66T (----) feltárt 

sejtekkel mért EPR spektrumát 5 perccel az összekeverés után mértük 0.1 M 
PBN-t tartalmazó pufferban (pH: 7,2), (a) 2 mM K2Cr2O7, (b) 2 mM K2Cr2O7 
és 2 mM NADPH, (c) 2 mM K2Cr2O7, 2 mM NADPH és 3 mM H2O2. 
Számszerűsitett eredmények a 9. táblázatban láthatók. 

 

Ezek az adatok szintén alátámasztották a GR/NADPH rendszernek a 

jelentőségét a sejtek Cr(VI) redukálásában, hogy az nem csak in vitro, de in vivo is 

felelős az intracelluláris króm redukciós folyamatokért. Ha a feltárt törzseket 5 

percig kezeltük 3 mM  H2O2-al is, a Cr(VI) és a NADPH mellett (26. c. ábra, 9. 

táblázat), akkor a króm(V) koncentráció a Fenton reakció miatt lecsökkent 

mindkét törzsnél, a szülő 6chr+-nál 59,0 µM–ról 28,6 µM–ra, míg a chr1-66T 

mutánsnál 10,4 µM-ról 8,8 µM-ra. A •OH gyök mennyisége is, hasonlóan a Cr(V) 

mennyiségéhez, alacsonyabb a chr1-66T toleráns mutánsban minden összeállított  

kísérleti körülménynél. Ezek a kísérletek azt is mutatták, hogy a PBN-OH 

adduktum képzés függ a reduktánsok és oxidánsok relatív koncentrációjától. Ez 

a kísérlet egy direkt bizonyítéka az alacsonyabb intracelluláris H2O2 

koncentrációnak a toleráns törzsben. Egyértelműen azt mutatják, hogy a mutáns 

törzs redukciós kapacitása a króm intermedierek koncentrációjának a 

csökkenését, így króm kisebb mértékű felhalmozást, az alacsonyabb oxidációs 
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képessége pedig csökkent •OH gyök képzést eredményezett, amely, szemben a 

szülői törzzsel Cr(VI) toleráns fenotípus formájában nyilvánul meg. Ez 

alátámasztja azt az elméletünket, miszerint ok-okozati kapcsolat van a chr1-66T 

mutáns csökkent Cr(VI) redukciós kapacitása és alacsonyabb Cr(VI) 

bioakkumulációja között, melynek meghatározó eleme a toleráns mutánsban a 

szignifikánsan csökkent GR specifikus aktivitása. 

 

9. táblázat. 
Cr(V) és PBN-OH spin-adductum koncentrációi feltárt 6chr+ és chr1-66T 

sejtekben 
 

A standard deviáció < 15 %. A reprezentatív spektrumok a 21. ábrán láthatók. 

TÖRZSEK HOZZÁADOTT ANYAGOK KONCENTRÁCIÓK (µM) 

PBN-OH                   Cr(V) 

  6chr+ PBN + Cr(VI) 1,02 59,00 

6chr+ PBN + Cr(VI) + NADPH 1,49 59,30 

6chr+ PBN + Cr(VI) + NADPH + H2O2 5,64 28,62 

chr1-66T PBN + Cr(VI) 0,51 10,35 

chr1-66T PBN + Cr(VI) + NADPH 1,07 27,70 

chr1-66T PBN + Cr(VI) + NADPH + H2O2 4,17 8,88 

 

Mérési eredményeinket összevetettük a laborban párhuzamosan folyó, 

ellentétes irányultságú Cr(VI) szenzitív törzsön végzett kísérletekkel (Pesti és 

mtsi. 2002) és azt tapasztaltuk, hogy a GR/NADPH enzimrendszer játszik 

kulcsszerepet a Cr(VI) redukcióban. A króm(VI) toleráns mutánsnál a csökkent 

GR specifikus enzimaktivtás társult egy megnövekedett oxidatív stressz (H2O2, 

MD, t-BOOH és Cd2+) érzékenységgel, amelynek ésszerű magyarázata a 

csökkent, mitokondriumban lokalizálódó Mn-SOD aktivitás, melynek a 

következménye a megemelkedett szuperoxid-gyök koncentráció. A Mn-SOD-nak 

fontos szerepe van az antioxidáns védelmi rendszer működésében, védve a sejtet 

a mitokondriumban nagy számban keletkező szuperoxid gyöktől (Galiazzo és 

mtsi. 1994; Emri és mtsi. 1999; Jeong és mtsi. 2001). Az alacsonyabb specifikus 

enzimaktivitású Mn-SOD így kisebb mennyiségű H2O2 (mellette O2-t) termel a 
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keletkezett szuperoxid-gyökből, amely így szintén hozzájárul a chr1-66T mutáns 

Cr(VI) toleranciájához. Ezt követően Koósz és mtsi. (2008) bizonyították, hogy ha 

megnövelték a GR specifikus aktivitását a Cr(VI) toleráns mutánsban (pUR 18N 

autoreplikatív plazmiddá expresszáltatták a GR-t a toleráns sejtben), akkor a 

toleráns törzs transzformánsai elvesztették a Cr(VI) toleranciájukat (Cr(VI) MIC 

275 µM-ról 225 µM-ra esett vissza). 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 

Kísérleteink során vizsgáltuk a X. dendrorhous karotinoid tartalmú 

plazmamembránját nagy felbontású folyadékkromatográfia és elektron 

paramágneses rezonancia spektroszkópia segítségével. E két technika 

alkalmazása lehetővé tette a membrán karotinoidjainak mennyiségi és minőségi 

meghatározását és az ott lejátszódó szerkezeti és dinamikai változások 

jellemzését.  

 

I.1. Megállapítottuk, hogy a szülői törzs CBS 6938-as és a C31-es mutánsa főként 

poláros (astaxantin, cisz-astaxantin és kantaxantin) karotinoidokat, míg a C29-es 

és C30-as mutáns törzsek apoláros (β-kriptoxantint, β-karotint) karotinoidokat 

termelnek.  

I.2. Cd2+ és H2O2 kezelés hatására a törzsek karotinoid mennyisége kis mértékben 

megnövekedett, mely azt jelenti, hogy a karotinoidok aktívan részt vesznek 

mindkét stresszor által kiváltott szabadgyökök eliminálásában ill. káros 

következményeinek csökkentésében. A Cd2+ indukálta ROS-öket jellemzően a 

poláros karotinoidok csökkentik hatékonyabban, míg a H2O2 okozta 

következményeket az apoláros karotinoidok. Ezekből az eredményekből, arra a 

következtetésre jutottunk, hogy összefüggés van az adott karotinoid szerkezete 

és reaktivitása között, valamint az indukciót kiváltó szabadgyök fajtája között. 

II.1. Megállapítottuk, hogy a poláros karotinoidok fázistranzíciós hőmérsékletet 

csökkentő hatásából, hogy a poláros karotinoidok feje perturbációt okoz a lipid 

kettős réteg poláros felszínén, és a zsírsavak szénhidrogénláncának a 

rendezettségét növelik. Az apoláros karotinoidoknak nincs perturbáló hatása a 

membrán felszínére, viszont a zsírsavláncok belső elrendeződését csökkentik. 

Ezen különbségek a poláros és az apoláros karotinoidok plazmamembránban 

való elhelyezkedésükből adódik. 
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Összefüggést figyeltünk meg a karotinoidok polaritása és a fázistranzíciós 

hőmérséklete között, mely szerint a polárosabb karotinoidok nagyobb 

fázistranzíciós hőmérséklet csökkentő hatással rendelkeznek, mint a kevésbé 

polárosok vagy az apolárosok. 

Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a karotinoidoknak a membránra 

gyakorolt hatása igen sokrétű, melyet több tényező is befolyásolhat, úgymint a 

karotinoidok polaritása, elhelyezkedési módja, a membrán tulajdonságai 

(összetétele, vastagsága), amely további információt szolgáltathat a 

karotinoidokról a plazmamembránban betöltött szerepéről.    

 

 

A Cr(VI) vegyületek cito- és genotoxikus hatását is vizsgáltuk S. pombe 

szülői 6chr+ törzsén  és Cr(VI)-toleráns chr1-66T mutánsán elektronparamágneses 

rezonancia mérés segítségével, melynek során megállapítottuk, hogy mindkét 

törzs redukálja a Cr(VI)-ot Cr(III)-á Cr(V)-ön keresztül, viszont a mutáns törzs 

Cr(V) redukciós aktivitása jóval alacsonyabb a szülői törzsnél, mely a chr1-66T 

Cr(VI) toleráns mutáns glutation reduktáz pgr1+ génjében bekövetkezett egy génes 

mutációjának a következménye. Ennek hatására csökkent: 

I. a GR specifikus enzimaktivitása és a GSH tartalma, ami lecsökkentette a 

Cr(VI) redukáló képességet és a Cr(VI) bioakkumulációt is, mert a Cr(VI) 

transzporter redoxérzékeny, 

II. a H2O2 koncentrációja is alacsonyabb a Cr(VI)-toleráns mutánsnak, de 

ezzel szemben a szuperoxid gyök koncentrációja magasabb, amely 

valószínűsíthetően a mitokondriálisan lokalizált alacsonyabb specifikus aktivitású 

Mn-SOD következménye. 

Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy ha a toleráns mutáns 

transzformánsaiban megnöveljük a GR specifikus aktivitást, akkor a Cr(VI) 

tolerancia megszűnik és a toleráns mutáns a szülői törzzsel azonos 

krómérzékenységet mutat (Koósz és mtsi. 2008). 
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7. SUMMARY 

 

 

In our study the plasma membrane carotenoid content of X.  dendrorhous 

was examined by High Performance Liquid Chromatography and Electron 

Paramagnetic Resonance. The quantity and the quality of the membrane 

carotenoids and its structural and dynamic alteration were determined utilizing 

these two techniques.   

I.1. We found that the parental strain CBS 6938 and the C31 mutant contained polar 

carotenoids (astaxanthin, cis-astaxanthin and canthaxanthin). The C29 and C30 

mutant strains produced non-polar carotenoids (β-cryptoxanthint-, β-carotene).  

I.2. As a result of Cd2+ and H2O2  treatment the amount of carotenoids produced 

slightly increased. This indicates that both stressors actively participate in the 

elimination of free radicals, reducing the adverse consequences. The results 

conclude that the polar carotenoids are typically involved in reducing the 

harmful effect of cadmium-induced free radicals (especially •OH). The non-polar 

carotenoids more efficiently reduce the effect of the consequences of H2O2 

treatment. From these results, we concluded that there is a link between the 

structure and reactivity of the carotenoids, as well as the type of free radical 

induction trigger. 

 

II.1. We concluded that the polar carotenoids reduce the phase transition 

temperature by distraction of organization of the lipid bilayer polar head and 

increase the order of lipid hydrocarbon of the plasma membrane. The non-polar 

carotenoids do not disturb the membrane surface, however decrease the 

membrane order by shifting the lipid chains.  

A correlation was noted between the carotenoids’ polarity and phase 

transition temperature, which suggest that the more polar carotenoids reduce 

more effectively the   higher phase transition temperature, than less polar or non-

polar carotenoids.   
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Base on our result, we demonstrated that the carotenoids have various 

effects on the plasma membrane which influenced by different factors, such as 

carotenoids polarity, their orientation within the plasma membrane, membrane 

character (content, thickness). By study of different factors further information 

can be achieved about the role of carotenoids in the plasma membrane.  

 
 
 
 
 

 The Cr (VI) compounds cytotoxic and genotoxic effects were examined on 

S. pombe parental strain's 6chr+ and Cr(VI)-tolerant chr1-66T mutants by Electron 

Paramagnetic Resonance. We established that both strains reduced Cr(VI) to 

Cr(III) through Cr(V), but the elimination of Cr(V) in the Cr(VI)-tolerant chr1-66T 

mutant was much slower than in 6chr+ cells which were due to chr1-66T Cr(VI) 

tolerant mutant glutathion reductase pg1+ gene mutation resulting in: 

• decrease specific enzyme activity of GR and GSH content, that reduced 

the Cr(VI) reducing capacity and the Cr(VI) bioaccumulation, 

• decreased MnSOD activity leads to a low intracellular concentration of 

H2O2 which is an important element of Fenton type •OH radical production.  

This finding is supported by the fact that if in the tolerant mutant transformation 

the GR-specific activity increased, then the Cr(VI) tolerance ends and the 

parental mutant strains show the same chromium sensitivity (Koósz et al. 2008).  
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MELLÉKLET 1. 
 

 

    A  R O S - Ö K  E R E D E T E  
 

A. BIOLÓGIAI RENDSZEREKBEN: 

1. Légzés. Az oxigén nem teljes (4 elektronos) redukciója ROS képződéshez 

vezethet. Ez a legfontosabb forrása a ROS-nak. A légzés során az oxigén 1%-a 

szuperoxiddá alakul, amely diszpoporcionálódva (SOD-ok által) H2O2-ot termel. 

2. Zsírsavanyagcsere. A peroxiszómális zsírsavlebontás az acil-CoA 

dehidrogenáz révén H2O2-ot hoz létre. E mellett a telítetlen zsírsavak kialakulása szintén 

molekuláris oxigén redukciójával jár, ezért itt is képződhet ROS. 

3. Oxigenázok (pl.: purin, pirimidin anyagcsere, xenobiotikumok lebontása stb.) 

is termelnek ROS-t. A xantin dehidrogenáz oxidálódva, vagy proteolitikus átalakulás 

után xantin oxidázként funkcionál. Ilyenkor NAD helyett O2-t használ elektron 

akceptorként és szuperoxidot termel húgysav képződése közben. 

4. A NADPH-oxidáz szintén szuperoxidot generáló enzim. 

5. A fotoszintézis során elsősorban szingulett oxigén keletkezik nagy 

mennyiségben a nem megfelelő fotokémiai reakciók miatt. 

6. A hidroxil szabadgyök legnagyobb mennyiségben H2O2-ból és szuperoxid 

gyökből keletkezik egy az átmeneti fémek (pl.: Fe, Cu, Zn) által katalizált reakcióban. 

 

B. OXIDATÍV STRESSZ KIALAKÍTÁSA LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK 

KÖZÖTT: 

- H2O2, szerves peroxidok (pl. tert-butil hidroperoxid, kumén-hidroperoxid, lipid 

peroxidok). 

- Menadion, paraquat, xantin-oxidáz, melyek szuperoxid generáló ágensek. (Halliwell és 

Gutteridge 1999). 
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MELLÉKLET 2. 
 
 

2.1. H2O2 (HIDROGÉN-PEROXID) 
 

A H2O2 aránylag stabil ROS. Elektromosan semleges és kevésbé reaktív, képes 

tehát áthatolni a membránokon, így akkumulálódhat a sejtekben és képződésének 

helyétől távolabbra is diffundálhat. Keletkezhet: 

 - a molekuláris oxigén divalens redukciójával (glükóz oxidáz), 

 - O2
•––ból SOD-ok által: 2 O2

•– + 2H+   →   H2O2 + O2

  - hidroperoxil gyökből: HO•
2 + HO•

2  →    H2O2 + O2 

        HO•
2 + O2

•–+ H+  →   H2O2 + O2 

  - xantin oxidáz segítségével. 

Legkevésbé reakcióképes primer terméke számos oxidáz reakciónak. 

Párosítatlan elektronjai nincsenek, ezért nem szabadgyök, és nem is paramágneses, de 

két negatív töltésű. Viszonylag stabil. Élettani szerepe jelentős lehet, pl.:    - granulociták 

termelik fagocitózis során, 

             -Streptococcus sanguis H2O2 termel, így akadályozza meg más organizmusok 

növekedését. 

Képződése a mitokondriumokban is gyakran lejátszódó folyamat. A H2O2 

könnyen oxidál biológiailag fontos vegyületeket, pl.: telítetlen zsírsavakat, tiolokat, a 

fehérjék cisztein és metionin oldalláncait károsítja. A fémkatalizált reakciója Fe2+ ionnal a 

rendkívül reakcióképes •OH gyök képződéséhez vezet.  

A sejtekben keletkezett H2O2 spontán módon vagy kataláz segítségével 

átalakulhat vízzé és molekuláris oxigénné (Halliwell és mtsi. 1999).  

 

2.2. A SZUPEROXID GYÖK (O2
•– ) 

 

 

A legtöbb szuperoxidgyök a mitokondriális elektron transzport lánc működése 

során keletkezik, de további jelentős forrásai az endoplazmatikus retikulum és a 

kloroplasztisz. 

Fagociták működése során a NADPH-oxidáz működése következtében is 

keletkezik, valamint vegyületek autooxidációjakor. A O2
•– maga korlátozott mértékben 
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reaktív, mivel azonban oxidálni tud átmeneti fémkomplexeket, organikus 

szubsztrátokat, kapcsolódni képes fémekhez, ezért más reaktívabb oxigénintermedierré 

is alakulhat. A fehérjék Fe-S komplexeit (4Fe-4S típust) teszi tönkre a Fe(III) 

redukálásával. A felszabaduló vas további károsodásokat okozhat (ld. Fenton, Haber-

Weiss reakciók). Ráadásul ezt a vasat a sejtek nem képesek újrahasznosítani, így a Fe-S 

klaszterű fehérjék új szintézise vashiányt okoz. 

Savas közegben, mint amilyen a fagocita vakuólum vagy a sejtmembránok 

mikrokörnyezete, protonálódik perhidroxilgyökké (HO2•). 

 

H+ + O2
•- → HO2

•

 

A HO2
• erősebb oxidáns, mint a O2

•– és citotoxikusabb. A szuperoxid vizes 

közegben gyorsan diszproporcionálódik molekuláris oxigénné és hiperoxid anionná. 

 

H+ + 2 O2•- →  HO2- + O2

 

Tiolok szuperoxiddal, miután az S-H kötések savasabb jellegűek a OH kötésnél, 

könnyebben oxidálódnak. 

R – SH    →     R – S   →   R - S•        →     R – S – S – R 

 

Az N-H kötésenergiája lényegesen kisebb az O-H és C–H kötéseknél, ezért a 

proton lehasítása is könnyebb. A szuperoxid mennyiségét meg tudjuk mérni EPR 

spektroszkópiával, optikai és tömeg spektroszkópiával is. 

 

2.3. A LIPID-PEROXIDÁCIÓ 
 

 

A ROS-ok a lipidek láncreakció-szerű peroxidálódását okozzák. Elsősorban a 

telítetlen zsírsavláncokat támadják karbon szabadgyököt létrehozva (≡C•), ami oxigén 

jelenlétében peroxil szabadgyökké (≡COO•) és ezen keresztül alkoxil szabadgyökké 

(≡CO•) alakul. Ezek szintén képesek H atomot elvonni a környezetükben lévő 

atomoktól, így láncreakciót indítanak be; vagy lánctörést indukálnak aldehideket 

létrehozva. A képződő aldehidek és dialdehidek (pl. malondialdehid) szintén toxikusak. 
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DNS, RNS és fehérje károsodásokat okozhatnak, pl. primer amino-csoportokhoz 

kapcsolódva (Halliwell és Gutteridge 1999). 

A ROS a fehérjék aggregációját (keresztkötések kialakulása) és fragmentációját 

(peptid lánc megszakadása) is okozhatja. Elsősorban az αC atomot oxidálja (de az 

oldallánc C atomjait is megtámadhatja) karbon szabadgyököt (≡C•) létrehozva. Ezek 

után hasonló folyamat zajlik le, mint a lipidperoxidációnál, amelynek során alkoxil 

szabadgyök (≡CO•) alakul ki. Itt is láncreakciót indítanak be, vagy lánctörést 

indukálnak. Ezen túl, hidroxilezi a Phe-t, Tyr-t és Arg-t és keresztkötéseket alakít ki Tyr-

ok, Hys-ek és Lys-ek között. 

Nukleinsavakban a cukor részen karbon szabadgyököket hoz létre, ami 

lánctöréshez, keresztkötések kialakításához vezet. A bázisokat is módosíthatja, 

leggyakrabban 8-, 6- és 5- hidroxi-guanin képződését előidézve. 
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MELLÉKLET 3. 
 
 

ANTIOXIDÁNS MOLEKULÁK 
 

 

E-vitamin: antioxidáns hatását a sejtmembránban elhelyezkedve fejti ki az által, 

hogy a hidroperoxidoknak hidrogént ad le, így ezek képződését megakadályozza. Ennek 

következtében a láncreakciót megszakítva meggátolja a patológiás szabadgyök-reakció 

kiterjedését. 

Tioredoxin: peroxidok redukcióját végzi, bár a sejtek ezred annyit vagy még 

kisebb mennyiségben tartalmazzák, mint a glutation. 

Glutaredoxin: működése hasonló a tioredoxinhoz, valamint ez a molekula is 2 

cisztein aminosavval rendelkezik. Fontos elektron forrása a ribonukleotid reduktáz 

enzimnek az élesztőkben. 

Fitokelatinok: a GSH-ból szintetizálódnak a fitokelatin szintetáz enzim 

segítségével ((γ-Glu-Cys)nGly). 

Metallotioneinek: ciszteinben gazdag kis molekulatömegű fehérjék. 

C-vitamin (aszkorbinsav): erős redukálószer, könnyen elveszti 

hidrogénatomjait. Részben láncmegszakító antioxidáns: a peroxigyökökkel reagálva 

stabil monodehidroaszkorbát keletkezik belőle, egyik H-jének leadása után. Ezen kívül 

direkt O2
•– ill. •OH gyökfogó „scavenger” hatása is van, ROS-al történő reakció után 

monodehidro-aszkorbát ill. dehidro-aszkorbinsav (2H atom leadása után) keveréke 

keletkezik belőle. 

D-penicillamin: fémkelátor hatású (a hidroperoxidok bomlását elősegítő 

fémkatalízist meggátolja). 

K-vitamin: redoxireakciókra képes kinon struktúrája szintén antioxidáns 

hatással ruházza fel. 

Ubikinon: szerkezete az E-vitaminéhoz és a K-vitaminéhoz hasonló, a 

mitokondriális légzőlánc tagja. 

Szelénium: a szeléndependens glutation-peroxidáz enzim alkotórésze. 

Tiolok: általában gátolják a gyökreakciókat azáltal, hogy az –SH csoport H-

jének elvonását lehetővé teszik. A keletkező tiol gyök (-S•) azután egy másik hasonló 

gyökkel reagálva diszulfidot (-S-S-) képezhet. 
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Glükóz: gyenge •OH gyökfogó hatású, mivel az extracelluláris térben 

fiziológiásan is nagy koncentrációban van jelen a szervezetben, így hatása számottevő 

lehet  (Halliwell és Gutteridge 1999; Pocsi és mtsi. 2004). 
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MELLÉKLET 4. 
 
 

  

KAROTINOIDOK SZEMISZISZTEMATIKUS NEVEZÉKTANA 

 
 

 

 

 

 

 

 
                Triviális név 

 
                  Szemiszisztematikus név 
 

Astaxantin (3S,3’R)-3,3’-dihidroxi- β, β -karotin-4,4’-dion  

Kantaxantin β,β-karotin-4,4'-dion 

β-karotin                                    β, β -karotin 

β-kriptoxantin                           (3R)- β, β -karotin-3-ol 

Echinenon β, β -karotin-4-on 

3-hidroxiechinenon                  (3S)-3-hidroxi- β, β -karotin-4-on 

3’-hidroxiechinenon                 3’-hidroxi-β,β -karotin-4-on 

Lutein        β,ε-karotin-3,3’-diol 

Likopin ψ,ψ-karotin 

Neurosporin   7,8-dihidroxi-ψ,ψ-karotin 

Fitoen   15-cis-fitoen; 7,7',8,8',11,11',12,12'-octahidro-ψ,ψ-karotin 

Zeaxantin 9(3R,3’R)-β, β -karotin-3,3’-diol 
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