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2 Bevezetés 

Minden sejttípus, a többsejtű élőlények sejtjeit is beleértve képes a környezeti tényezők 

változására válaszolni. Az organizmusok reakcióját minden olyan ingerre, amely kibillenti 

őket homeosztázisukból és alkalmazkodásra, adaptációra kényszeríti őket, stressznek 

nevezzük. A szabadban élő egysejtű élőlények, mint például az élesztők sokkal inkább ki 

vannak szolgáltatva a környezet hirtelen változásainak, mint a többsejtűek sejtjei, ezért 

létfontosságú számukra, hogy olyan gyors válaszmechanizmusokkal rendelkezzenek, amelyek 

lehetővé teszik számukra a környezet hirtelen változásához való alkalmazkodást. 

A stresszorokkal szemben a sejt elsődleges védelmi vonalát a nem enzimatikus 

antioxidáns vegyületek jelentik, amelyek direkt módon inaktiválják a stresszorokat illetve az 

azok hatására létrejött szabadgyököket. Következő lépésben a stresszorok hatására létrejött 

változásokat illetve sérüléseket a sejtek érzékelő rendszereiken keresztül észlelik, és hatásukra 

összetett jelátviteli rendszerek aktiválódnak. Hasadó élesztőben a stresszválasz legfontosabb 

jelátviteli útvonala a MAPK kaszkád. A jelátviteli rendszer transzkripciós faktorok aktiválása 

révén szabályozza a válaszreakcióban szerepet játszó gének expresszióját. A transzkripciós 

faktorok kulcsszerepet játszanak a homeosztatikus folyamatok szabályozásában, 

aktiválódásuk esetén sokféle gén promóter régióiban található általános stresszválasz 

elemekhez kötődnek, és ezeken keresztül szabályozzák a génátíródás aktivitását. Az így 

keletkezett géntermékek segítségével pedig a sejt visszaállítja homeosztatikus állapotát, 

adaptálódik a körülményekhez és a válaszfolyamatok összessége segítségével visszaállítja 

növekedését, és osztódási képességét. A környezeti tényezők hirtelen változása a sejtek 

számára még akkor is stresszt okoz, ha a változás kedvező, így például élesztősejteknél a 

hőmérséklet 24 °C-ról 37 °C-ra emelése stresszt indukál és a sejtosztódás lassulásához vezet.  

Stresszt külső környezeti tényezők és belső, sejten belüli mutációk okozhatnak. Külső 

körülmények által előidézett stressz esetén beszélünk stresszorokról. Ezek lehetnek a 

szervezet számára idegen anyagok például: xenobiotikumok, nehézfémek, mikotoxinok, vagy 

az optimálistól eltérő körülmények is. 

A mikotoxinok fonalas gombák által termelt állati sejtekre toxikus anyagok, amelyek 

egészségügyi kockázata csak az 1970-es években vált ismertté. Jelentős 

élelmiszerszennyezők, és általában a szennyezett élelmiszerek ízét nem vagy csak kis 

mértékben változtatják meg, jelenlétük tehát könnyen észrevétlen maradhat. 

Hatásmechanizmusukról és az általuk előidézett betegségek kezeléséről az ismeretek 
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hiányosak, detoxifikálásukat pedig nagyon megnehezíti, hogy nagy részük hőstabil, ezért a 

hagyományos élelmiszer tartósító eljárások nem jelentenek védelmet velük szemben.  

Az ellenük való védekezéshez elengedhetetlen a hatásmechanizmusuk pontos 

megismerése, amely lehetővé teszi megbízható, olcsó és gyors detektálási módszerek, 

valamint hatékony detoxifikációs eljárások kidolgozását, és megkönnyíti célzott terápiák 

létrehozását az általuk okozott mérgezésekre.  

A homeosztatikus egyensúly fenntartásában résztvevő folyamatok mindegyike 

többszintű, egymással szorosan összefüggő és átfedő szabályozás alatt áll. A sejtekben 

aktiválódott folyamatok pozitív és negatív visszacsatolási rendszereken keresztül 

szabályozódnak, amelyek az aktiválódott folyamatok különböző lépéseit érzékelik. Pozitív 

visszacsatolás esetén az érzékelt ingerek hatására olyan kaszkád folyamatok indulnak be, 

amelyek felerősítik a jel erősségét és a folyamatok aktivitását a normál értéken kívülre tolják, 

míg negatív visszacsatoláskor az inger hatására elinduló reakciósor a folyamat aktivitását 

blokkolja, és aktivitását egy szűk normál aktivitás értéken belül tartja. 

A sejtosztódás során keletkezett mutációk által generált rendellenes géntermékek 

hatására, illetve a normális géntermékek hiányának hatására, különböző változások jöhetnek 

létre a sejtek normál metabolikus folyamataiban, illetve a homeosztatikus egyensúly 

fenntartásáért felelős rendszerekben. Ezeket a változásokat a sejtek szabályozó rendszereiken 

keresztül kompenzálni igyekeznek, aminek hatására különböző fiziológiás eltérések 

keletkeznek a normál metabolikus állapothoz képest. A kompenzáció sikerességének mértéke 

nagyban függ a mutáció illetve mutációk által érintett géntermékek fiziológiás folyamatokra 

gyakorolt hatásaitól. 
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3 Rövidítések jegyzéke 

2’Azz hiperfinom csatolási állandó 

5-SASL 5-doxil sztearinsav spin jelölő 

CAT kataláz 

DHR123 dihidrorodamin 123 

EPR elektron paramágneses rezonancia  

G6PD glükóz-6-foszfát dehidrogenáz 

GPx glutation peroxidáz 

GR glutation reduktáz 

GSH redukált glutation 

GSSG oxidált glutation 

GST glutation-S-transzferáz 

H2O2 hidrogénperoxid 

HE dihidroetidin 

HO2 perhidroxil gyök 

MAPK mitogén aktivált proteinkináz kaszkád 

MCP Microbial Collection of Pécs 

MD menadion 

MIC minimális gátló koncentráció 

NADPH nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

O2
•- szuperoxid gyök 

OD optikai denzitás 
•OH hidroxil gyök 

P. rhodozyma Phaffia rhodozyma 

PBN N-tert-butil-α-fenil-nitron 

ROS reaktív oxigén származékok 

RSSlin reziduális négyzetösszeg egy egyenes illesztés esetén 

RSSmin  reziduális négyzetösszeg minimuma 

S. cerevisiae Saccharomyces cerevisiae 

S. pombe Schizosaccharomyces pombe 

SDS nátrium-dodecil-szulfát 

SOD szuperoxid dizmutáz 

T. harzianum Trichoderma harzianum 
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4 Irodalmi áttekintés 

4.1 A stressz 
 

4.1.1. Stressz és stresszorok 
Az élőlények és a környezet dinamikusan változó egyensúlyban vannak egymással. Az 

élőlényeknek mind belső, mind külső környezete pillanatról, pillanatra változhat. Bármely 

történést, amely a szervezet homeosztatikus folyamataiban változást idéz elő, stressznek 

nevezünk [Bucherfield 1979, Scandalios 2005]. A változást kiváltó, az élőlény 

makromolekuláris rendszereit károsító specifikus ingert stresszornak, az organizmus 

stresszorra adott válaszát pedig stresszválasznak nevezzük [Kültz 2005].  

A környezetből származó jelek nagy részét – de nem mindet – sejtfelszíni 

plazmamembrán-receptorok érzékelik. Ahhoz, hogy a sejtek reagálni tudjanak a környezeti 

változásokra, a szignáloknak a sejt felszínéről különböző jelátviteli útvonalakon – a 

transzkripciós faktorok közvetítésével – el kell jutniuk a sejtmagba, ahol hatásukra specifikus 

változások keletkeznek a sejtek transzkripciós programjában. Ezt a folyamatot nevezzük 

molekuláris adaptációnak. Ezek a mechanizmusok egyrészt a károsodott makromolekulák 

kijavításához vezetnek, másrészt pedig olyan fiziológiai változásokat idéznek elő, amelyek 

segítségével a sejt alkalmazkodni tud a környezeti változásokhoz, és ezáltal elkerülheti a 

további károsodást. Minél könnyebben történik meg ez a változás, annál 

alkalmazkodóképesebb az adott élőlény és annál nagyobb evolúciós előnyre tesz szert. 

A celluláris stresszválasz reakciói egyrészt lehetnek általánosak – vagyis a stresszorok 

széles körére aktivizálódnak – ezek nem stresszorspecifikusak. A válaszreakciók más része 

specifikus az adott stresszorra. Az általános és specifikus stresszválasz a sejtekben egy időben 

jelentkezik és a homeosztatikus egyensúly visszaállítására irányul. Ha a sejtet érő stressz 

meghalad egy küszöbértéket, akkor apoptótikus ill. nekrótikus folyamatok indulhatnak el 

[Toone és Jones 1998, Kültz 2005, Scandalios 2005]. 

 

4.1.2. Oxigén, reaktív oxigén származékok és toxicitás 
A molekuláris oxigén relatíve nem reaktív, de normál metabolizmusa során, vagy 

különböző környezeti hatásokra (pl. extrém hőmérséklet, sugárzás, xenobiotikumok) az 

oxigén rendkívül reaktív gerjesztett állapotokba kerülhet [Gille és Sigler 1995, Scandalios 

2005]. 
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Bár az oxigén molekula alapállapotban biradikális, azaz elektronhéjain két párosítatlan 

elektron helyezkedik el, kisebb reaktivitása sajátos elektron-konfigurációjának köszönhető: a 

két párosítatlan elektron párhuzamos spinű, és két különböző nemkötő elektronhéjon 

helyezkedik el. Ez erősen limitálja az oxigén reaktivitását, mivel ahhoz, hogy reakcióba lépjen 

a molekula egyik elektronjának spin megforduláson kell keresztül mennie, amely nagyon 

lassú folyamat [Gille és Sigler 1995, Halliwel és Gutteridge 1999, Imlay 2003]. 

Ahhoz, hogy az oxigén oxidatív reakcióban vehessen részt, aktiválódnia kell. Ez a 

folyamat végbemehet fizikai fotodinamikai folyamatokon keresztül (amely során egy reaktív, 

instabil elektronpárral rendelkező szinglet forma alakul ki), illetve az oxigén redukciója által. 

Az oxigén teljes redukciója vízzé négy elektront és két protont igényel, de ez a folyamat 

részlegesen redukált intermediereken keresztül megy végbe (az oxigén lépésről-lépésre egy-

egy elektront illetve protont felvéve redukálódik vízzé). A folyamat során keletkező fontosabb 

reaktív intermedierek a következők: a szuperoxid gyök (O2
•-), a hidrogénperoxid (H2O2) és a 

hidroxilgyök (•OH). Ez utóbbi a O2
•- és a H2O2 reakciójából is keletkezhet. 

 

 
 

Mind a O2
•-, mind a •OH rendkívül reaktív molekulák, és az általuk okozott molekuláris 

károsodások akár a sejt halálához is vezethetnek [Gille és Sigler 1995, Scandalios 2005, 

Pekmez és mtsi. 2008]. 

 

A szuperoxid gyök: Molekuláris oxigénből egyelektronos redukcióval keletkezik, amely 

folyamat elsősorban a mitokondriális transzportláncban, az endoplazmatikus retikulumban, 

peroxiszómákban és a kloroplasztiszokban megy végbe. Reaktivitása nagyban függ az 

oldószer természetétől. Hidrofób közegben viszonylag stabil, reaktivitása magas, míg hidrofil 

közegben alacsony reakcióképességgel rendelkezik. Szerves oldószerekben nukleofil 

tulajdonságú erős bázisként viselkedik, míg vizes oldatban mind reduktív, mind gyengén 

oxidatív sajátságokkal rendelkezik. A szuperoxid egy gyenge sav a HO2 (perhidroxil gyök) 

konjugált bázisa (pKsav= 4,69 ± 0,08). Ezért az oxigén lépésenkénti redukciójában savas 
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körülmények között az igen reaktív HO2, míg magasabb pH-nál a szuperoxid gyök dominál. 

Noha a perhidroxil gyök/szuperoxid gyök arány az élő szervezetekben igen alacsony, de 

magas reaktivitása és membránokba való behatolását lehetővé tevő semleges töltése miatt 

jelentősége nem elhanyagolható [Gille és Sigler 1995, Halliwell és Gutteridge 1999, 

Scandalios 2005]. 

A hidrogénperoxid nem rendelkezik párosítatlan elektronnal, tehát nem gyök 

természetű, mégis a reaktív oxigén származékok közé soroljuk. In vivo körülmények között 

keletkezésének fő forrása a O2
•- diszproporciója, amely vagy nem enzimatikusan, vagy 

szuperoxid dizmutázok által katalizált módon mehet végbe. 

A O2
•--hoz hasonlóan mind oxidáló mind redukáló tulajdonsággal rendelkezik, az 

akvaporinokon – a víztranszporter csatornákon – keresztül képes átjutni a membránokon, 

stabil, ám reaktivitása igen kicsi. Még milimoláris koncentrációban sem oxidálja a DNS-t,  a 

fehérjéket vagy lipideket. 

Ennek ellenére direkt módon képes bizonyos enzimek, mint például a glicerinaldehid-3-

foszfát-dehidrogenáz inaktiválására az aktív oldalláncon található esszenciális tiol-csoport 

oxidációjával. Egyes keto-savakat, mint például a piruvátot vagy 2-oxoglutarátot is oxidálja, 

továbbá a biokémiai rendszer számos elemével képes hidrogén-híd kötésű kelát struktúrákat 

létrehozni, amelyek ilyen módon H2O2 karrierként funkcionálva nagymértékben megnövelik 

diffúziós távolságát. Ezek alapján tehát a hidrogénperoxid alacsony reaktivitása ellenére is 

citotoxikus hatású, fő jelentőségét azonban az adja, hogy részt vehet a legreaktívabb reaktív 

oxigén származék, a •OH képzésében [Merry és mtsi. 1989, Gille és Sigler 1995, Halliwell és 

Gutteridge 1999]. 

A hidroxilgyök a Fenton típusú Haber-Weiss reakcióban keletkezik szuperoxidból és 

hidrogénperoxidból: 

 

H2O2 + O2
•- → •OH + OH-+O2

•-

 

A sejtekben fiziológiás körülmények között ez a reakció lassan játszódik le, nem 

termelődik általa jelentős mennyiségű hidroxilgyök és 4,8-as pH-optimuma miatt gyakorisága 

elhanyagolható. Redoxfémek {Fe3+, Cu2+, Cr(V)} hatására a reakció semleges pH-n is igen 

gyorsan játszódik le, és így már jelentős mennyiségű •OH keletkezhet: 

 

H2O2+ Fe2+{Cu+, Cr(VI)} → Fe3+ {Cu2+, Cr(V)}+ •OH + OH-
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Ez olyan ciklusreakció, ahol az oxidált ionok redukáló formájukat szuperoxiddal való 

reakció útján visszanyerik.  

 

O2
•- + Fe3+ {Cu2+, Cr(V)} → Fe2+ {Cu+, Cr(VI)} + O2

 

A •OH egyrészt in vivo keletkezhet, másrészt egyéb külső hatásokra is, mint például 

ionizációs sugárzás, magas hőmérséklet vagy fertőzések. A •OH a legaktívabb az eddig 

tárgyalt redukciós intermedierek közül. Reaktivitása miatt igen rövid élettartamú, 

keletkezésének helyén azonnal elreagál. 

Figyelembe véve a fenti folyamatokat, a •OH különösen erős reaktivitását, illetve azt, 

hogy a sejtek nem rendelkeznek enzimatikus védelemmel vele szemben (az antioxidánsok az 

elsődleges közömbösítői), jelenléte a gyökképződés helyétől függően nagyon komoly 

következményekkel járhat a sejtek számára. Szerencsére a gyökképződés sebessége 

csökkenhet, ha a láncreakcióban résztvevő partnerek folytonos termelődése nem biztosított. 

A •OH reakciója más vegyületekkel három fő reakciótípusba sorolható: a hidrogén 

elvonás, az addíció, valamint az elektrontranszfer. Gyakorlatilag bármely szerves molekulával 

képes reakcióba lépni, mint például cukrokkal, aminosavakkal, nukleotidokkal vagy szerves 

savakkal, újabb, de kisebb reaktivitású szabad gyököket képezve, amelyek később tovább 

reagálva olyan láncreakciókat is elindíthatnak, mint a lipidperoxidáció, DNS lézió vagy 

protein oxidáció [Gille és Sigler 1995, Halliwell és Gutteridge 1999, Toledano és mtsi. 2003, 

Koósz és mtsi. 2008, Pekmez és mtsi. 2008,]. 

Ezek, valamint az oxigén fizikailag energetizált formája – a szinglet oxigén – a 

legfontosabb reaktív oxigén gyökök. Semlegesítés nélkül ezek az intermedier oxigénformák 

mind rendkívül reaktívak és citotoxikusak minden élőlény számára. Ez az úgynevezett oxigén 

paradoxonhoz vezet, amely azt jelenti, hogy bár az oxigén esszenciális az aerob szervezetek 

számára, de redukált formái a legtoxikusabb anyagok közé tartoznak, amivel a földi életnek 

szembe kell néznie, mivel a reaktív oxigén gyökök intracellulárisan jelen vannak a normál 

metabolikus aktivitásnak köszönhetően [Gille és Sigler 1995, Scandalios 2005]. 

 

A ROS keletkezése 
A ROS az aerob életfolyamatok elkerülhetetlen melléktermékei. A biológiai 

rendszerekben a normál anyagcsere során a keletkezésükben mind enzimatikus mind nem 

enzimatikus folyamatok szerepet játszhatnak. Legfontosabb forrásuk a mitokondriális 
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transzportláncban az oxigén citokróm-oxidáz enzimkomplex által katalizált négyelektronos 

redukciója. A folyamat során az átalakuló oxigén 1-2%-a alakul O2
•--dá, amelyből aztán 

további ROS keletkezhetnek. A peroxidázok fő funkciójuk mellett NADH felhasználásával 

O2
•- és H2O2-t képezhetnek. Ezen kívül enzimatikus úton a NADPH oxidáz és a xantin 

oxidázok, a citokróm P450 függő dioxigenáz enzimek a peroxiszómális zsírsavlebontásban 

részt vevő enzimek aktivitása során is képződhetnek ROS.  

A fotoszintézis során a kloroplasztiszokban a nem megfelelő fotokémiai reakciók 

következtében elsősorban szinglet oxigén képződik, a •OH keletkezésének fő forrása pedig az 

átmeneti fémek által katalizált Fenton típusú Haber-Weiss reakció [Finkel és Holbrook 2000, 

Blokhina és mtsi. 2003, Storz és Imlay 1999, Gille és Sigler 1995, Scandalios 2005].  

 

 

4.1.3. Védekezés a reaktív oxigén származékok ellen 
A rendkívül reaktív oxigén származékok károsító hatásainak kivédésére a sejtek mind 

enzimatikus, mind nem-enzimatikus védelmi mechanizmusokkal rendelkeznek.  

Az antioxidáns enzimek 
A reaktív oxigéngyökök elleni védekezési mechanizmusok másik csoportjába az 

antioxidáns enzimek tartoznak (1. ábra). Ezek direkt módon kötik a reaktív oxigén 

intermediereket, és kevésbé reaktív formákká alakítják őket. Ide tartoznak a szuperoxid-

dizmutázok, a kataláz és a peroxidázok [Scandalios 2005]. 

 

A szuperoxid dizmutázok (SOD):  

A szuperoxid gyökök diszproporcióját katalizálják peroxiddá és oxigénné. 

 
2O2˙- + 2H+ → O2 + H2O2

 

Működésükhöz redox-aktív fémionokat igényelnek. Az aktív centrumhoz kötődő fém 

típusától függően négy fajtájukat írták le. Ezek közül élesztő sejtekben kettő, a Cu(II)/Zn(II), 

illetve a Mn(III) SOD fordul elő. Az Cu(II)/Zn(II) tartalmú SOD-ok eukarióta sejtek 

citoplazmájában, a kloroplasztiszban és némely prokariótában találhatók. A Mn(III) SOD 

prokariótákban, illetve az eukarióták mitokondriális és kloroplasztisz mátrixában található. A 

Fe(III) SOD-ot prokariótákban, illetve algák, és néhány magasabb rendű növényfaj 
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kloroplasztiszában találták meg. A Ni(II/III) SOD-ot Streptomyces fajokban azonosították 

[Gille és Sigler 1995, Jamieson 1998, Scandalios 2005, Herrero és mtsi. 2008,]. 

A kataláz (CAT):  

Tetramer szerkezetű hem tartalmú enzim, amely minden aerob élőlényben megtalálható. 

A hidrogénperoxid dizmutációját katalizálja vízzé és oxigénné. 

 

2 H2O2 → 2 H2O + O2

 

Ebben a reakcióban a H2O2 koncentrációtól függően mind az elektron donor, mind az 

elektron akceptor szerepét betöltheti. A CAT tehát egyedülálló a lebontó enzimek között, 

abban az értelemben, hogy képes a H2O2-t sejtből származó redukáló partner nélkül is 

lebontani, amely egy nagyon hatékony, kis energiaigényű mechanizmus. Több típusát 

ismerjük. A tipikus (T) CAT-okat állatok, növények és mikroorganizmusok citoplazmájából 

írták le. Működésük optimumma pH 5 és 10 között telítődést mutat, és 3-amino-1,2,4-

triazollal specifikusan blokkolhatók. Az atipikus CAT-ok prokariótákban illetve eukarióták 

peroxiszómájában találhatók meg, 3-amino-1,2,4-triazollal nem inaktiválhatóak, pH 

optimumuk 6,0 és 6,5 közé esik, érzékenyebbek a magas hőmérséklettel és a 

hidrogénperoxiddal szemben, mint a T CAT, feladatuk pedig a zsírsavak β-oxidációja során 

keletkezett hidrogénperoxid eltávolítása. 

A CAT-ok a természetben található egyik legaktívabb katalizátorok. Extrém 

gyorsasággal és minimális energia befektetéssel képesek a H2O2 bontására, így nagyon fontos 

szerepet töltenek be az élőlények aerob környezetben való fennmaradását lehetővé tévő 

rendszerben [Gille és Sigler 1995, Jamieson 1998, Scandalios 2005, Herrero és mtsi. 2008]. 

Peroxidázok:  

A CAT és SOD enzimekkel ellentétben a peroxidázok aktivitása nem függ a hozzájuk 

kapcsolódó redox-aktív fémionoktól. Funkciós csoportjukon található cisztein SH-csoportokat 

használva a szerves és szervetlen peroxidok lebontását végzik a megfelelő alkoholokká, 

amelyhez elektronforrásra van szükségük. Az elektron donor típusától függően két 

csoportjukat különböztetjük meg, a glutation peroxidázt (GPx) és a tioredoxin peroxidázt 

[Jamieson 1998, Scandalios 2005].  

Glutation reduktáz (GR): 

A glutation (GSH) sejten belüli antioxidáns szerepének ellátásához nélkülözhetetlen a 

redukált/oxidált glutation arány magas értéken tartása. A GR enzim felelős elsősorban az 
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oxidált glutation (GSSG) redukálásáért NADPH felhasználásával, ezért fontos szerepet tölt be 

a sejt antioxidáns rendszerében [Jamieson 1998]. 

A glükóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD):

A pentóz foszfát ciklus egyik kulcsenzime, és mint ilyen nélkülözhetetlen szerepet tölt 

be a sejt redukáló erejének fenntartásában olyan módon, hogy lehetővé teszi a NADPH 

képződést [Jamieson 1998]. 

A glutation-S-transzferáz (GST):

Életfontosságú szerepet játszik az elektrofil tulajdonságú xenobiotikumok 

detoxifikációjában. Számos típusát különböztetik meg, amelyek aminosav sorrendjének 

homológiája mindössze 60% [Li és mtsi. 2005]. 

 

 Nem-enzimatikus antioxidáns molekulák 
A nem-enzimatikus védelmi rendszerhez valódi antioxidáns sajátságokkal rendelkező 

víz- illetve lipidoldékony molekulák tartoznak, amelyek reaktív oxigéngyökök hatására 

oxidálódnak, miközben eltávolítják az oxidáló ágenseket. A legfontosabb vízben oldható nem 

enzimatikus antioxidánsok az aszkorbinsav és a GSH. A nem enzimatikus védekezési 

rendszer legfontosabb apoláros tagjai az E vitamin és a karotenoidok, amelyek a 

membránokban lokalizálódnak, és gyökfogó képességüket ott fejtik ki [Gille és Sigler 1995, 

Jamieson 1998, Herrero és mtsi. 2008]. 

Munkámban a nem enzimatikus antioxidáns vegyületek közül a GSH illetve a 

karotenoidok kiemelkedő szerepet kaptak. 

 

A glutation (γ-L-glutamil-L-cystinilglicin) 
A GSH talán a legismertebb a nem-enzimatikus védekező rendszer molekulái közül. Tripeptid 

szerkezetű. Milimoláris koncentrációban előforduló alacsony molekula tömegű tiol származék 

az állati és növényi szervezetekben valamint a mikroorganizmusokban. Gyökfogó 

tulajdonságát redukciós aktivitással rendelkező szulfhidril-csoportjának köszönheti, amely 

reakcióba lép az oxidáló ágenssel glutationil (GS•) gyököket létrehozva, melyekből oxidált 

glutation keletkezik. 
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1. ábra A sejt antioxidáns rendszerének részlete. Az ábra értelmezéséhez szükséges 

további rövidítések: GS• - thiyl gyök, GSR – Glutation – xenobiotikum konjugátum, LOH – 
lipid-hidroperoxid, LOOH- lipidperoxid, PPP- nukleotid-trifoszfát, RX-elektrofil 

xenobiotikum 
 

Gyökfogó képessége mellett bizonyos enzimek kofaktoraként, illetve oxido-reduktív 

folyamatok mediátoraként is funkcionálhat.  A GSH-t a GPx enzim oxidálja, miközben a ROS 

nem reaktív termékekké alakulnak át. A folyamat során keletkezett GS• gyökök 

összekapcsolódásával GSSG jön létre, amely a GSH oxidált, diszulfid formája. A GSSG-t a 

GR redukálja vissza GSH-vá, amelyhez NADPH-t használ fel. A GST az elektrofil 

tulajdonságú xenobiotikumok és nehézfémek GSH tiol csoportjához való kapcsolódását 

katalizálja, így segítve azok toxikus hatásainak semlegesítését és sejtből való eltávolítását. (1. 

ábra) (Li és mtsi. 1999; Shi és mtsi. 1999, Pócsi és mtsi. 2004). 

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően központi szerepet tölt be az ionizációs sugárzás, a 

toxikus anyagok, mint például a nehézfémek, és az oxidatív stressz elleni védekezésben. Ezen 

kívül fontos szerepe van a cisztein és kén metabolizmus fenntartásában. A glutation a S.  

cerevisiae-ben nitrogén és kén forrásként szolgálhat éhezési körülmények között. A GSH 

deficiens S. cerevisiae mutánsok ugyan életképesek, de növekedésük lassult, és H2O2-vel, 

plumbaginnal, menadionnal, továbbá kadmiummal és metilglikoziddal szemben 

hiperszenzitívnek bizonyultak [Meister 1988, Sies 1999, Fortuniak és mtsi. 1996, Jamieson 

1998, Miyake és mtsi. 1998, Pócsi és mtsi. 2004,].  
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A karotenoidok 
Széles körben elterjedt, a természetben előforduló pigment típus, amely lényeges 

alkotója számos mikroorganizmusnak, állat- és növényfajnak. Mintegy 600 típusát 

azonosították mostanáig. Erős antioxidánsok, gyökfogók, számos élesztőfaj termeli őket. A 

növényi sejtekben esszenciális szerepet töltenek be a fotoszintetikus rendszerben, ahol a kék 

fény széles spektrumán képesek fotonok elnyelésére, és az energiát a klorofillnak továbbítják. 

További fontos funkciójuk a tripletklorofill és a rendszerben keletkező ROS közömbösítése. 

Kémiai szempontból hidrofób tetraterpének, nyolc izoprén egységből állnak, és geranil-

geranil pirofoszfátból származtathatóak. A karotenoid kifejezés magában foglalja mind a 

szénhidrogén típusú karotinokat, mind a xantofilokat, amelyek olyan karotin származékok, 

amelyek különböző oxigén tartalmú funkciós csoportokat tartalmaznak. A karotenoidok, mint 

lipofil molekulák szerkezetüktől függően a sejtek membránjába épülve befolyásolják annak 

biofizikai állapotát illetve működését [Haraszty 1998, Armstrong 1997, Deli és Molnár 2002, 

Cantrell és mtsi. 2003, Rapta és mtsi. 2005, Howitt és Pogson 2006, Blaskó és mtsi. 2008,].  

A karotenoidok semlegesítik a reaktív oxigén gyököket és más szabadgyököket oly 

módon, hogy abszorbeálják a szabadgyökök gerjesztett energiáját az elektron gazdag polién 

láncukra, miközben a karotenoid előbb triplet állapotba kerül, majd az extra energiát hő 

formájában leadja, és így újra alapállapotba kerül. A karotenoid a reakció után funkcióképes 

marad, és képes újabb szabadgyök semlegesítésére [Edge és mtsi. 1997, Rapta és mtsi. 2005]. 

 

4.1.4. A reaktív oxigén származékok élettani szerepe és az oxidatív stressz 
Reaktív oxigén gyökök minden aerob sejtben keletkeznek, és normális körülmények 

között egyensúlyban vannak a sejt antioxidáns molekuláival. A közelmúltban vált ismertté, 

hogy a reaktív oxigén gyökök nem csak toxikus melléktermékek, ahogy eddig gondolták, 

hanem esszenciális intracelluláris szignálmolekulák is, különösen a szuperoxid gyök és a 

hidrogénperoxid. Elsősorban a szignáltranszdukcióban töltenek be fontos szerepet, de a 

magasabb rendű szervezetek immunreakcióiban is fontosak lehetnek. 

Az oxidatív stresszt kiváltó folyamatok nagy részéről tudjuk, hogy lehetnek 

citotoxikusak, és /vagy genotoxikusak (karcinogének, mutagének, stb.). A sejt az oxidatív 

stresszre génexpressziós aktivitásának megváltoztatásával reagál, egyes génjeinek átíródását 

fokozza, míg másokét gátolja, és így igyekszik helyreállítani oxido-redukciós egyensúlyát, és 
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minimalizálni a reaktív oxigéngyökök által okozott sérüléseket [Jamieson 1998, Scandalios 

2005].  

 

 

4.2 Kísérletekben használt modellszervezetek: 
 

4.2.1. A Phaffia rhodozyma 

Általános jellemzés 
A Phaffia rhodozyma-t 1976-ban Miller és munkatársai izolálták lombhullató fák 

kérgéről. Karotenoidokat termelő élesztőként írták le, amely vegetatív úton sarjadzással 

szaporodik. Az ivaros szaporodásra jellemző szubszegmentális kétmagvú micéliumot vagy 

teliospórát nem sikerült megfigyelni, ezért a genust a Deuteriomycotina csoportba helyezték, 

de a közelmúltban a táptalajból a nitrogén elvonásával, vagy exogén poliolokkal való 

helyettesítésével sikerült ivaros szaporodást kimutatni, és a teleomorfikus alakot 

Xanthophyllomyces dendrorhous-nak nevezték el. Legújabb kutatások valószínűsítik, hogy a 

P. rhodozyma és a Xanthophyllomyces dendrorhous két egymással közeli rokonságban álló 

különböző faj [Kucsera 1998, Johnson 2003, Weber és Davoli 2003]. 

A P. rhodozyma sejtjei ellipszoid alakúak. A sejtek időnként párokat, vagy rövid 

láncokat alkotnak. A sejtfal ultrastruktúrája Basidiomycota eredetre utal, a bimbózás módja 

pedig a Heterobasidiomycetes élesztőkre jellemző. A vegetatív sejtfal több rétegű, az új sejt 

megjelenése helyén gallért formál. A sejtfal poliszacharidjai főként β(1→3)- és β(1→6)-

glukánt tartalmaznak, emellett előfordul bennük α(1→3)-glukán is. Kitin csak nagyon kis 

mennyiségben, vagy egyáltalán nincs jelen. A sejteket egy D-xilolt tartalmazó savas-

poliszacharid tok veszi körül. A Phaffia genom strukturális felépítéséről keveset tudunk. A 

kromoszómák hosszában a törzsek jelentős polimorfizmust mutatnak. 

Ivaros szaporodására a legjellemzőbb sajátosság a pedogámia (konjugáció az anya és 

utódsejt között), de két különböző eredetű sejt közötti párosodást is leírtak. A konjugált sejtek 

szeptuma felszívódik, később egy vékony holobazídium képződik, a csúcson 2-7 

bazidiospórával. Kariogámia, meiózis és rekombináció előfordulását is igazolták a fajban. A 

szegregációs ráta a tetrádokban diploid vegetatív sejtekre mutat, amelyek tetraploid zigótát 

képeznek, és az ezek után azonnal bekövetkező meiózis során ismét diploid utódok 

keletkeztek, de az aneuploid egyedek jelenlétét nem lehetett kizárni a populációban. [Kucsera 

1998, Johnson 2003]. 
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A P. rhodozyma igen fontossá vált a biotechnológiában, ugyanis az egyetlen olyan 

glükóz fermentációra képes petite pozitív élesztő, amely képes asztaxantin (3,3’-dihidroxi-β-

karotén-4,4’-dion) termelésre. 

A természetes körülmények között élő halak táplálékukkal veszik fel a karotenoidokat, 

erre azonban fogságban nincs lehetőségük, így húsuk kifehéredik, és értékéből sokat veszít, 

ezért pigment pótlásra szorulnak. A P. rhodozyma által termelt asztaxantin adja a lazacok 

húsának jellegzetes élénk színét ezért nagy ipari jelentőséggel rendelkezik az adott élőlények 

pigmentpótlásában [Schroeder és Johnson 1993, Johnson 2003, Weber és Davoli 2003, 

Andrewes és mtsi. 1976, Andrewes és Starr 1976]. 

Az asztaxantin az egyik legerősebb antioxidáns tulajdonsággal rendelkező karotenoid. 

Beépülhet a membránba, és védelmet nyújt a lilidperoxidációval szemben, erős tumor 

növekedés gátló és immunrendszer erősítő hatású [Peterson 1983, Subczynski és mtsi. 1992, 

Cantrell és mtsi. 2003, Blaskó és mtsi. 2008]. 

A P. rhodozymá-ban a fehértől a vörösig egy sor különböző telepszínű mutánst hoztak 

létre, amelyekben a karotenoid szintézis különböző lépéseknél megreked, és a lépést 

megelőző köztestermék felhalmozódik. A karotin termelésért felelős enzimek komplexeket 

képeznek és a mutációk hatására az enzimek aránya változik meg a komplexekben. A fehér 

mutánsokban a blokk létrejöttéért a fitoén dehidrogenáz enzim funkcióvesztése felelős, a 

sárga mutánsoknál a karotenoid szintézis a β-karotin szintézise előtt akadt meg. Karotenoid 

túltermelő mutánsokat is sikerült létrehozni, de a karotenoid termelés növekedését szinte 

minden esetben a biomassza produkció csökkenése kísérte. Minél magasabb volt a karotenoid 

koncentráció a sejtben, a szintézis egyre inkább a monociklikus útvonal felé tolódott. Az 

etetési kísérletek során azt tapasztalták, hogy az így keletkezett termékek az állati szervezetek 

számára nem, vagy csak nagyon kis mértékben voltak hasznosíthatók, és ez egy gazdasági 

szempontból igen előnytelen folyamathoz vezetett [An és mtsi. 1999, Johnson 2003]. 

Oxidatív stressz Phaffiá-ban 
A P. rhodozyma különösen érzékeny reaktív oxigén származékokkal szemben, mivel 

kizárólag Mn(III)SOD-ot tartalmaz. A citoplazmatikus Cu(II)/Zn(II)SOD hiányzik belőle, és 

egyes antioxidáns enzimek koncentrációja, mint például a katalázé nagyon alacsony. A 

karotenoidok valószínűleg képesek kompenzálni ezt az érzékenységet, bár az antioxidáns 

rendszer szabályozása még nem ismert pontosan a fajban [Schroeder és Johnson 1993, 

Johnson 2003]. 
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4.2.2  A Schizosaccharomyces pombe 

Általános jellemzés 
A Schizosaccharomyces pombe-t először 1983-ban Linder izolálta és írta le, egy kelet-

afrikai sörből. A genus neve kifejezi, hogy a mikroorganizmus élesztő (…saccharomyces), 

amely hasadással osztódik (Schizo…), fajneve pedig az afrikai sör nevéből származik 

(pombe) A laboratóriumban használt törzsek és mutánsok legnagyobb része egy homotallikus 

európai izolátumra vezethető vissza, amelyet A. Osterwalder izolált 1921-

ben egy „rendkívül túlkénezett szőlőléből” Dél-Franciaországban 

[www.rcf.usc.edu/~forsburg/history1.html, Egel 2004]. 

Az élesztő gyűjtőfogalom: olyan egysejtű aszko- és bazidiomikóta gombákat értünk 

alatta, amelyek viszonylag távoli rokonságban állnak egymással. Vegetatív szaporodásukra a 

legtöbb esetben a sarjadzás jellemző (pl. Saccharomyces spp.) más csoportok hasadással 

osztódnak (pl. Schizosaccharomyces spp.), és életciklusuk során nem képeznek termőtestet. 

Rendszertani kapcsolatuk a fonalas gombákkal gyakran bizonytalan volt, mivel számos 

gombafaj mind fonalas, mind élesztő formában előfordulhat [Egel 2004, Frohlich és mtsi. 

2007].  

Morfológia és vegetatív sejtciklus 
Az S. pombe eukarióta egysejtű organizmus. Sejtjei általában hosszúkásak, két végükön 

lekerekítettek, pálcika alakúak (2. és 3. ábra). A sejtek mérete nagymértékben variábilis, 

növekedésük polarizált. Három kromoszómával rendelkezik (5,7, 4,6 és 3,5 Mb), a 

kromoszómák komplex és jól lokalizált, a többsejtű állatokhoz hasonló felépítésű 

centromereket tartalmaznak. Természetes plazmidja nincs. 

 

  

2. ábra. Schizosaccharomyces pombe 
elektronmikroszkópos képe 

3. ábra. A S. pombe Nomarski-prizmával 
készült fénymikroszkópos képe 
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Mint az eukarióta sejtek általában a hasadó élesztő sejtjeinek állapota folyamatosan a 

növekedési és a szaporodási fázis között váltakozik. Sejtciklusa a magasabbrendű 

eukariótákhoz hasonlóan négy fázisra osztható (G2, M, G1 és S). A teljes sejtciklus hossza 

erősen függ a körülményektől. A sejtméret elsődleges szabályozó pontja a G2-M fázisban 

található, relatív hosszát nagymértékben befolyásolják a környezeti tényezők, például a 

nitrogén forrás. Még a kiegyensúlyozott sejtosztódási folyamat során is a sejtek képesek 

kompenzálni a születési méretükből származó különbségeket azáltal, hogy különböző időt 

töltenek el a G2 fázisban. Más gombákhoz hasonlóan a mitotikus osztódásra jellemző, hogy a 

maghártya az osztódás során gyakorlatilag intakt marad. Az interfázis során a megszokott 

módon gyors DNS replikáció történik, de szokatlan a gyorsan osztódó sejteknél igen korán, a 

magosztódást közvetlenül követő rövid S fázis. Tehát a DNS replikáció és a szeptum 

formálódás gyakorlatilag egybeesik és az utódsejtek osztódás után kezdettől fogva a G2 

fázisban vannak. A magosztódás szorosan összehangolt a növekedéssel és a sejtosztódással. A 

fiatal sejtek kizárólag az idősebb oldalukon növekednek, majd csak később kezdődik meg a 

növekedés a másik oldalon is, miután a sejtek elértek egy bizonyos kritikus nagyságot. A 

csúcsi növekedés átmenetileg felfüggesztődik a szeptumformálódás során, és nem sokkal 

később az utódsejtek elválnak [Robinow 1977, Kohli és mtsi. 1997, Moreno és mtsi. 1991, 

Rupes 2002, Egel 2004, Shimoda 2004, Frohlich és mtsi. 2007]. 

Párosodási típusok és életciklus 
Az S. pombe életciklusának nagy részében haploid. Az ivaros folyamatok csupán 

tápanyagszegény, különösen nitrogén hiányos környezetben indulnak meg. Ekkor, ha 

ellenkező párosodási típusba tartozó törzsek (h+, h-, heterotallia), sejtjei párosával fuzionálnak 

(konjugáció), és diploid zigótákat hoznak létre. A sejtek fúziója után a sejtmagok 

összeolvadnak (kariogámia), majd a keletkezett diploid sejtmag azonnal meiózison megy 

keresztül, és a zigótából kialakul a négy haploid aszkospórát tartalmazó aszkusz. Az 

aszkospórák igen jó stressztűrő képességgel rendelkeznek, és a környezeti körülmények 

kedvezőbbé válásával kicsírázhatnak, és újra vegetatív sejtek jöhetnek létre. Homotallikus 

törzsek (h90) is ismertek, ebben az esetben a keletkező spórákból létrejött tenyészetek 

mindegyike képes ivaros ciklust indítani minden másik törzzsel (4. ábra) [Gutz és Schmidt 

1985, Egel 2004].  
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4. ábra. A Schizosaccharomyces pombe életciklusa [Gutz 1974]. 

Taxonómia 
A hasadó élesztő szaprofita élőlények kicsiny egysejtű csoportja, amely citológiai és 

fiziológiai jellemzők, illetve nukleotid és aminosav szekvenciák filogenetikai 

összehasonlítása alapján az Ascomycota törzs Schizosaccharomycetes osztályának 

Schizosaccharomycetales rendjébe tartozik (5. ábra). A Schizosaccharomyces helyét az 

Ascomycota törzsben számos alapvető sajátság bizonyítja, mint például az életciklus, az 

aszkospóra képzés módja, és a nem-centrális mitózis. Ezen kívül az ivaros sporangium 

morfológiája és fejlődése is azonos az aszkomikóták aszkuszával. Számos, a gombák 

rendszerének széles skáláját magában foglaló filogenetikai tanulmány is alátámasztja ezt az 

elméletet [Sipiczki 2000, Bullerwell és mtsi. 2003, Egel 2004]. 
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5. ábra. A hasadó élesztő rendszertani besorolása [Sipiczki 2000] 

Ascomycota törzs 
Az Ascomikóták (5. ábra) a legnagyobb és legelterjedtebb gombacsoport. Több mint 

3200 nemzetség és 32000 faj tartozik ide, az ismert gombafajok mintegy 75%-a. Közös 

jellemzőjük hogy spóráik aszkuszokban képződnek (meiosporangiumok). Számos a 

mezőgazdaságban komoly károkat okozó fitopatogén faj, és az iparban széles körben 

alkalmazott élesztőfaj tartozik a csoportba, ezért a csoport gazdasági jelentősége igen nagy 

[Jakucs 1999, http://tolweb.org/tree?group=Ascomycota&contgroup=Fungi]. 

Schizosaccharomycetales rend 
A rend egyetlen genusszal rendelkezik, amelybe három faj tartozik: a nyolcspórás S. 

japonicus és S. octosporus, valamint a négy spórával rendelkező S. pombe. A legfontosabb 

biológiai sajátságaik közé tartoznak az úgynevezett orsó-pólus testek (spindle pole bodies), a 

zsákszerű sporangium, a cellulóztól különböző poliszacharid tartalmú gomba típusú sejtfal, az 

Ascomycotaszerű szexdetermináció, a kétrétegű sejtfallal rendelkező spórák és az α-

aminoadipin sav útvonal a lizin szintézisben [Sipiczki 2000, Egel 2004, Shimoda 2004]. 

A jelentősége 
Az S. pombe a második legismertebb élesztőfaj a Saccharomyces cerevisiae mellett, 

kutatása immár több mint 50 éves múlttal rendelkezik. Noha a két élesztőfaj között az 

evolúciós távolság akkora, mint például az ember és közöttük, azonban mindkét faj számos, a 

magasabbrendű eukarióta szervezetekhez hasonló sajátossággal rendelkezik. Ennek az első 

hallásra meglepő állításnak valószínűleg az lehet a magyarázata, hogy a gombák 

törzsfejlődése gyorsabb, mivel a nemzedékek között kevesebb idő telik el, mint a 
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növényeknél és az állatoknál. A két élesztő faj közül úgy tűnik - bizonyos sajátságok alapján - 

mégis az S. pombe áll közelebb a magasabbrendű élőlényekhez. Elmondható hogy a hasadó 

élesztő „dióhéjban” reprezentálja az egész eukarióta életet. Egyszerűen szaporítható, szabadon 

élő mozgásképtelen sejtek, amelyekben mégis megkülönböztethetünk nyugalmi és/vagy 

ivaros reprodukciós fázisokat. További előnyei, hogy generációs ideje rövid, fenntartása, 

szaporítása olcsó és egyszerű, klasszikus és molekuláris genetikai szempontból is jól 

jellemzett és nukleáris genomjának szekvenciája ismert. Az említett tulajdonságai a 

mikrobiológia és a genetika egyik legfontosabb modellorganizmusává emelte 

[Sipiczki 2000, Rupes 2002, Egel 2004, megasun.bch.umontreal.ca/People/lang/species/spo/s

pogeneral.html]. 

A S. pombe oxidatív stresszválasza
Az egysejtű organizmusoknak különösen nagy gyakorisággal kell szembenézniük a 

környezetük jelentős változásával, és ezek kivédésére egy sor programozott stresszválaszt 

vetnek be. 

S. pombe esetében a stresszválasz kialakításában nagyon fontos szerepet játszik egy 

stressz-indukálta protein kináz útvonal (Sty1). A Sty1 a stressz-aktivált MAP kináz családba 

tartozik az emlősökben a p38-hoz vagy SAPK-khoz hasonlóan. Kulcsszerepet játszik a 

stresszválasz kialakításában és számos különböző környezeti hatás aktiválja (például hősokk, 

UV, H2O2, nehézfémek, és ozmotikus változások) (6. ábra) [Egel 2004]. 

S. pombe-ban az oxidatív stressz okozta, illetve a H2O2 indukálta transzkripciós választ 

legalább két transzkripciós faktor határozza meg, a Pap1 és az Atf1. A Pap1 az alacsony 

koncentrációjú, az oxigén inkomplett redukciójából származó, mindig jelenlévő H2O2 elleni 

válaszreakcióban játszik szerepet, míg az Atf1 a magas koncentrációban előforduló H2O2-ra 

való reagálásban vesz részt [Quinn és mtsi. 2002]. 
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6. ábra. A hasadó élesztő MAPK jelátviteli útvonala [Hohmann 2002] 

 

Mind a Pap1-ről mind az Atf1-ről elmondható, hogy oxidatív stressznek kitett sejtekben 

működésük létfontosságú a sejtek számára. A Sty1-mutáns fenotípusosan csökkent vitalitást 

mutat a stacioner fázisban oxidatív stresszel, ozmotikus stresszel illetve UV fénnyel, 

hősokkal, nehézfémekkel és toxikus kationokkal szemben. A jelátviteli útvonal tagjai 

ismertek, de funkciójuk pontos leírása még nem teljesen tisztázott. 

Különböző stresszhatásokra a sejtben egy három kináz komponensű modul 

foszforilálódik, melynek részei: (a,) MAPK Sty1, (b,) MAPK kináz Wis1 (Sty1 treonin és 

tirozin reziduumait foszforilálja), (c,) MAPK kináz kináz Wak1 (Wis4) (d,) Win1. Utóbbi 

kettő redundáns funkciót tölt be, és egyetlen eddig ismert szubsztrátjuk a Wis1 (6. ábra).  

Az S. pombe MAPK moduljának aktivációs érzékelői erős homológiát mutatnak a 

bakteriális kétkomponensű érzékelő-transzkripciós aktivátor modullal. Ezért valószínűsíthető, 

hogy a stressz jelzések a Mak1,2,3 hisztidin kinázok foszforilációs szintjét módosítják. A 

hisztidin kinázok foszforilációjának mértéke a Sty1 (az Mcs4 válaszregulátort szabályozó 

foszfotranszmitter) foszforilációját szabályozza. Ezt követően a Mcs4 protein a stresszszignált 

a Wak1/Win1-hez továbbítja.  
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A Pap1 tartalmaz egy bZIP DNS-kötő dimerizációs alegységet és két, az amino- illetve a 

karboxyl-terminális végen elhelyezkedő ciszteinben gazdag domént. Szabályozása redox-

függő módon történik. Mindkét transzkripciós faktor (Pap1 és Atf1) nyugalmi helyzetben a 

citoplazmában helyezkedik el, de oxidatív stressz hatására gyorsan akkumulálódnak a 

sejtmagban. Alacsony koncentrációjú H2O2 hatására a Pap1 akkumulálódik, ám magasabb 

koncentráció esetén nem képes belépni a sejtmagba, és az Atf1 transzkripciós faktor veszi át a 

stresszválasz kiváltásának szerepét. Az Atf1-et a Sty1 stressz-aktiválta protein kináz 

foszforilálja a H2O2 koncentrációjával arányos módon. A foszforiláció mértéke direkt 

korrelációban van a stresszválasz nagyságával [Hohmann 2002, Quinn és mtsi. 2002, 

Vivancos és mtsi. 2006, Takács és mtsi. 2007]. 

 

4.3 A mikotoxinok 
A mikotoxinok alacsony molekulasúlyú természetes anyagok, amelyek fonalas gombák 

másodlagos metabolitjai. Toxikusság illetve kémiai szempontból igen különbözőek, de 

mindegyikre jellemző, hogy gerinces állatokra már alacsony koncentrációban is mérgező 

hatást fejt ki. A termőtesttel rendelkező gombák méreganyagait, nem sorolják ebbe a 

kategóriába.  

Bár a körülbelül 300 ismert mikotoxin közül csak alig egy tucatnyi bír jelentőséggel az 

élelmiszerek szennyezésében mégis a mikotoxinok által előidézett mikózisok legnagyobb 

része szennyezett táplálék fogyasztása következtében jön létre.  

A mikotoxinok bizonyíthatóan több esetben közvetlenül felelőssé tehetők - nem egyszer 

végzetes kimenetellel - állati és emberi mérgezésekért. A mikotoxin mérgezésekre 

gyakorlatilag csak támogató kezelések – például hidratáció, kiegészítő étrend alkalmazása – 

léteznek.  

Magas egészségügyi kockázatuk, gyakori élelmiszerekben való előfordulásuk és a 

hatékony terápiák hiánya nélkülözhetetlenné teszi hatásmechanizmusuk pontos megismerését, 

ami révén lehetővé válik gyors, pontos és olcsó kimutatási és detoxifikációs módszerek 

kifejlesztése [Bennett és Klich 2003, Russell és Paterson 2006, Schmidt-Heydt és Geisen 

2007]. 
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4.3.1. A patulin 

A patulin általános jellemzése 
A patulint először az 1940-es években izolálták Penicillium patulumból (mai nevén 

Penicillium griseofulvum), mint antibiotikumot. Antimikrobiális hatása van az aerob és 

anaerob Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokra. A későbbiek során számos más 

organizmusból is izolálták, és többféle néven írták le, mint például: klavicin, klaviformin, 

expanzin, penicidin. Embereken végzett gyógyszerkísérletek során azonban bőr és 

gasztrointesztinális irritációt figyeltek meg, és hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy antivirális 

és antimikrobiális hatása mellett növényi és állati sejtekkel szemben is toxikus. Az 1960-as 

években a mikotoxinok közé- sorolták át [Miura és mtsi. 1993, Tapia és mtsi. 2002, Bennett 

és Klich 2003, Iwahashi és mtsi. 2006, Ricelli és mtsi. 2007]. 

A patulint sok penészfaj, főleg a Penicillium, Aspergillus és Byssochlamys genusok 

tagjai termelik. Humán vonatkozásban a legfontosabb patulin termelő faj a Penicillium 

expansum, egy kék penész, amely gyümölcsök (alma, körte, cseresznye, stb.) barna 

lágyrothadását okozza, és rendszeresen előfordul fermentálatlan, rossz minőségű almából 

készült gyümölcslevekben [Fliege és Metzler 1999, Schumacher és mtsi. 2005, Ricelli és 

mtsi. 2007, Schmidt-Heydt és Geisen 2007]. 

Bár a patulin termelés elsősorban csak a rothadt területet, és az alatta lévő pár 

milliméteres gyümölcshúst érinti, a patulin szennyezés komoly problémát jelent még 

napjainkban is, elsősorban a világ fejletlenebb régióiban. A patulin akkor került a figyelem 

középpontjába, amikor állatkísérletekben alacsony koncentrációban is karcinogénnek 

bizonyult, patkányokba injektálva szarkóma képződéséhez vezetett. A további kutatások 

kimutatták, hogy orális bevitel során a patulin karcinogén hatására nincs elegendő bizonyíték. 

Ráadásul ugyan a patulin magas koncentrációjú laboratóriumi modellekben toxikus hatású, a 

természetes mérgezések előfordulásával kapcsolatban csak indirekt vagy nem kielégítő 

bizonyítékokkal rendelkezünk. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 

Szervezete ennek ellenére ideiglenesen 0,4 mg kg-1 testtömeg/nap értékben maximálta a 

patulin bevitelt a szervezetbe, és a legtöbb országban, köztük az Európai Unióban is 50 µg l-1 

értékben maximálták az almalevek patulin tartalmát [Moss és Long 2002, Bennett és Klich 

2003, Wu és mtsi. 2005, Iwahashi és mtsi. 2006, Ricelli és mtsi. 2007]. 

Ma a patulint komoly élelmiszerszennyezőként tartják számon. A probléma 

komolyságát jelzi, hogy egy közelmúltban elvégzett vizsgálat során a törökországi almalevek 

60 %-ában patulin szennyezést mutattak ki (19,1-től 732, 8 µg l-1 koncentrációban), de 
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például Lengyelországban az almalevek 22 %-ban, míg Japánban 19,7 %-ban találtak 

határérték feletti patulin szennyezést. Mivel a patulin savas körülmények között stabil, 

hőkezelésnek ellenáll, ezért eltávolítása a szennyezett termékekből igen körülményes. Ezek az 

adatok is alátámasztják, hogy egyre nagyobb az igény új biztonságos és hatékony 

detoxifikációs módszerek megalkotására, mivel a megelőzés lenne a leghatékonyabb a 

szennyezés elkerülésére, de ez nem valósítható meg minden esetben. [Dombrink-Kurtzman és 

Blackburn 2005, Iwahashi és mtsi. 2006, Ricelli és mtsi. 2007].  

Struktúra és szintézis 
A patulin [4hidroxi-4H-furo(3,2-c)pirán-2(6HO)-on] empirikus képlete C7H6O4, 

molekulatömege 154,1 g mol-1. Szilárd állapotban szagtalan, fehér kristály, olvadáspontja 

105-108 ºC, specifikus rotációja [α]21
D=-6,2º, 275 nm-nél abszorpciós maximummal 

rendelkezik (7. ábra). 

 

 
7. ábra. A patulin szerkezeti képlete 

A patulin egy kétszeresen telítetlen γ-lakton, poliketid szerkezetű, amely acetil koenzim-

A-ból szintetizálódik az acetát/mevalonát útvonalon keresztül. Az acetil KoA-ból 6-

metilszalicilsav-szintáz segítségével 6-metilszalicilsav keletkezik. Ebből m-krezol és m-

hidroxibenzol-alkohol intermediereken keresztül m-hidroxibenzol alkohol dehidrogenáz 

enzim segítségével gentiszaldehiddé, majd izoepoxidonná alakul. Az izoepoxidon 

dehidrogenáz az izoepoxidonból fillosztint hoz létre, amely később neopatulinná alakul. A 

neopatulin előbb NADPH felhasználásával (E)-aszkladiollá alakul, amely vagy patulinná 

oxidálódik, vagy nem enzimatikus úton egy másik izomerré a (Z)-aszkladionná alakul. A 

folyamatban direkt módon legalább tíz enzim vesz részt, míg ha a szintézis mellékútvonalait 

is figyelembe vesszük, a patulin szintézisében 19 enzim jut szerephez [Murphy és mtsi. 1974, 

Grootwassink és Gaucher 1980, Pohland és mtsi. 1982, Sekiguchi és mtsi. 1983, Dombrink-

Kurtzman és Blackburn 2005, Dombrink-Kurtzman és Engberg 2006, www.biopurere.at/ 

biopure.htm]. 
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Hatásai 
Sejtmentes környezetben kimutatták, hogy a patulin nagy preferenciával kötődik tiol- és 

amino-csoport tartalmú molekulákhoz. A patulin molekula intra- és intermolekuláris kovalens 

keresztkötéseket hozhat létre a fehérje-molekulák cisztein-, lizin- és hisztidin-oldalláncai, 

valamint az α-amino-csoportok között. Ezek nagymértékben befolyásolhatják az adott 

fehérjék biológiai funkcióját és aktivitását [Fliege és Metzler 1999]. 

A patulin oxidatív stresszt idéz elő, teratogén, citotoxikus, klasztogén, genotoxikus és 

mutagén hatású, de karcinogén hatását nem sikerült kimutatni kísérleti állatmodelleken. DNS 

száltörést illetve oxidatív DNS károsodást csak nagyon magas – biológiai jelentőséggel nem 

bíró - koncentrációban idézett elő, viszont DNS-DNS keresztkötés, illetve DNS kettős 

száltörés indukáló hatással rendelkezik. Alkilezéssel károsítja a DNS-t, amelynek javítása 

rekombinációval vagy excíziós javító-mechanizmusok segítségével történik [Dombrink-

Kurtzman és Engberg 2006, Iwahashi és mtsi. 2006, Schumacher és mtsi. 2006, Ricelli és 

mtsi. 2007]. 

Iwahashi és munkatársai vizsgálták a patulinnak a génexpresszióra gyakorolt hatását. 

Ennek eredményeképpen az élesztő DNS microarray vizsgálat alapján a patulin hatására 

összesen 490 gén indukálódott és 447 gén represszálódott. A legnagyobb mértékben a 

dehidrogenázokat kódoló gének indukcióját figyelték meg. Ezen kívül indukálódtak a protein 

degradációért felelős génszakaszok (elsősorban a proteoszóma aktivitás) és a dajka (shaperon) 

funkcióval rendelkező kötő-fehérjék. Nőtt továbbá a kén tartalmú aminosavak 

metabolizmusáért felelős gének, az oxidatív stressz elleni védekezés génjei, valamint a 

hősokk fehérjéket illetve a multidrog rezisztenciáért felelős transzportereket kódoló 

génszakaszok indukciója [Iwahashi és mtsi. 2006]. 

Szarvasmarhákban idegrendszeri elváltozásokat okozhat, embrionális vesekárosodást, 

valamint növendék hím patkányokban hormonális ivarszerv és pajzsmirigy elváltozásokat 

idéz elő. Patulin hatására V79 sejtvonalban G2/M fázisblokk alakul ki. 

Ismert, hogy a tiol-csoport tartalmú GSH véd a patulin toxikus hatásával szemben. Egy 

patulin molekulához akár három GSH is hozzákapcsolódhat, és míg a két vagy három 

glutationt kötő patulin-komplex reaktivitása nulla, vagy nagyon kicsi, az egy GSH molekulát 

kötő patulin-komlex jóval nagyobb affinitással kötődik a tiol- illetve amino-csoportokhoz, 

mint a patulin egyedül. Ennek ellenére nem valószínű, hogy ez a jelenség hozzájárulna a 

patulin genotoxikus hatásához, mivel a GSH koncentrációja a sejtben magas. A patulin GSH-

val való reakciója inkább a patulin detoxifikációs folyamatában játszik fontos szerepet. 

Alacsony vagy nem citotoxikus koncentrációjú patulin kezelés hatására valószínűleg a patulin 
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által kiváltott oxidatív stressz elleni adaptív mechanizmus következtében megemelkedik az 

intracelluláris GSH koncentrációja. Magasabb koncentrációjú patulin kezelés hatására a GSH 

intracelluláris koncentrációjának csökkenését figyelték meg [Schumacher és mtsi. 2005, Wu 

és mtsi. 2005, Iwahashi és mtsi. 2006]. A fentiek alapján elmondható, hogy a patulin 

sokirányú hatásáról számos ismerettel rendelkezünk, mégsem tudjuk pontosan a 

hatásmechanizmusát, a folyamatok összefüggéseit. 

 

4.4 A membrán  
 

4.4.1. A membránok funkciója és struktúrája  
A biológiai membránok mindegyikére kivétel nélkül jellemző, hogy nem kovalens 

kötésekkel összekapcsolódó fehérje és lipid struktúrák. Szárazanyag tartalmuknak mintegy 

40-60 %-át alkotják lipidek, 30-50 %-át fehérjék, és 10 %-át szénhidrátok. Bonyolult 

szupramolekuláris struktúrák, amelyek legnagyobb részben egy lipid kettősrétegből állnak, 

amelybe specifikus fiziológiás funkcióval rendelkező membránproteinek ágyazódnak. 

Esszenciális permeabilitási gátat alkotnak, amely elválasztja a sejteket illetve a 

sejtorganellumokat a környezetüktől. A tápanyag és az információcsere ezeken a barriereken 

keresztül, a membránban elhelyezkedő specifikus membránproteinek segítségével valósulhat 

meg. Molekuláris szinten számos életfontosságú felismerő, kommunikációs és katalitikus 

funkcióval rendelkeznek, amely nélkülözhetetlen a sejtek homeosztázisának fenntartásához 

[Damjanovich és mtsi. 2006, Jadhav és mtsi. 2008]. 

 

4.4.2. A lipid kettősréteg 
A sejtmembrán egy körülbelül 5-7,5 nm szélességű kettősréteg. Poláros lipidek és 

fehérjék keverékéből áll, amelyek egymással való kölcsönhatásaikkal meghatározzák a 

membrán struktúráját. A membránt alkotó lipidek amfipatikusak, tehát hidrofil és hidrofób 

régiókat egyaránt tartalmaznak. A foszfolipidek többségének apoláros részét a glicerinhez 

észter kötéssel kapcsolódó két zsírsavoldallánc alkotja, ezen kívül pedig a glicerinvázhoz még 

egy oldallánc, egy rövidebb, néhány szénatomot tartalmazó, töltéssel rendelkező poláros 

csoport kapcsolódik egy negatív töltésű foszfát csoporton keresztül. Az apoláros oldalláncok a 

kettős réteg belső oldala felé fordulva helyezkednek el, míg a poláros rész a hidrofil külső 

rész felé fordul. Ezt a struktúrát a membrán feji régiójának nevezik. Ez egyrészt meghatározza 

a membrán felszíni töltését, illetve direkt módon befolyásolhatja a membránfehérjék 
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aktivitását is. Mérete nagymértékben meghatározza a membrán fizikai állapotát, amely 

fiziológiás körülmények között általában a „folyékony” fázis [van der Rest és mtsi. 1995, 

Damjanovich és mtsi. 2002, Xie és mtsi. 2006]. 

A klasszikus Singer-Nicolson modell a membránt folytonos lipidtengernek írja le, 

amelyben pontszerűen globuláris fehérjék helyezkednek el, amelyek szabadon mozoghatnak a 

membrán egész területén (8. ábra).  

 
 

8. ábra Singer –Nicolson féle membránmodell 
[http://course1.winona.edu/sberg/308s01/Lec-note/chap7.htm] 

 

A fluid membránmodell szerint a lipidek egyrészt laterális diffúzióval szabadon 

mozoghatnak a membránban, másrészt pedig rotációs és transzverzális (flip-flop) mozgást is 

végezhetnek. A mai elképzelések szerint ez a flip-flop típusú kicserélődés igen ritka jelenség, 

a laterális diffúzió sebessége pedig a biológiai membránok esetében 10-8-10-9 cm2 s-1 

nagyságrendű. Jelentős viszont a lipidmolekulák tengely körüli forgása, amelynek sebességét 

a rotációs korrelációs koefficienssel jellemezhetjük, amely a membrán állapotát jól jellemző 

paraméter (9. ábra). 
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9. ábra A membránlipidek mozgástípusai 

http://course1.winona.edu/sberg/308s10/Lec-note/MembranesB.htm 
 

A foszfolipidek egyik meghatározó tulajdonsága mind méretben, mind összetételben 

való sokféleségük. Ezek a sejtmembránban aszimmetrikusan helyezkednek el. A foszfatidil-

etanolamin, a foszfatidil-szerin illetve a foszfatidil-inozitol szinte kizárólag a belső – 

citoplazma felőli – membránfelszínen helyezkedik el, míg a külső membránoldal inkább 

foszfatidil-kolinban és szfingolipidekben gazdag. Az egyes sejtalkotók membránjaira más-

más foszfolipid összetétel jellemző [Voelker 1991, van der Rest és mtsi. 1995, Damjanovich 

és mtsi. 2002]. 

Mind az állati, mind az élesztő sejtekben a leggyakoribb lipid a foszfatidil-kolin, amely 

a foszfolipidek akár 40-55 %-át is alkothatják. A második leggyakoribb foszfolipid a 

foszfatidil-etanolamin (15-30 %) ezután következik a foszfatidil-inozitol (10-15 % 

élesztőknél bizonyos esetben akár 30 % is lehet ez az érték) és a foszfatidilszerin (5-15 %). 

Ezen kívül még foszfatidsav, biszfoszfatidglicerol, foszfatidilglicerol és polifoszfoinozitol 

adja a membránlipidek 5-0,1 %-át. A membránalkotók között találhatók még szfingolipidek 

(5-10 %) és koleszterin (élesztőben ergoszterin 20-30 %-ban) is [Voelker 1991]. 

A sejtmembránok lipidösszetétele igen komplex és szoros szabályozás alatt áll. Ez arra 

utal, hogy a membránlipidek szerepet játszanak a proteinek aktivitásának szabályozásában, 

illetve stabilizálják azokat [van der Rest és mtsi. 1995]. 

 

4.4.3. Membránfehérjék 
A lipidek mellett a biológiai membránok másik fontos komponensei a membránfehérjék. 

A membránproteinek a sejtek fehérjetartalmának mintegy 20-30 %-át alkotják. A membrán 

fehérje-összetételét és mintázatát elsősorban a lipidösszetétel határozza meg, változatos 

funkcióit viszont a fehérjék biztosítják. 
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A membránfehérjék a lipidekhez hasonlóan szintén aszimmetrikusan helyezkednek el a 

membránban, osztályozásuk pedig a membrán és a fehérje közötti kölcsönhatás alapján 

történik. Az integráns membránfehérjék kapcsolatban vannak a membrán hidrofób belső 

részével. Azokat az integráns fehérjéket, amelyek az egész lipid kettősrétegen átívelnek, 

transzmembrán fehérjéknek nevezzük. Az extrinzik vagy perifériális fehérjék és a membrán 

hidrofób része között nincs közvetlen kapcsolat. Kapcsolódásuk a membránhoz általában 

integráns fehérjéken keresztül történik (8. ábra) [van der Rest és mtsi. 1995, Damjanovich és 

mtsi. 2002, Takegawa és mtsi. 2003, Schneiter és Toulmay 2007].  

Számos membránprotein csak a membránba ágyazódva őrzi meg biológiailag aktív 

konformációját, vagy olyan aktivitással rendelkezik, amely direkt interakciót igényel a lipid 

kettősréteggel. 

A legtöbb fehérje kotranszlációval épül be a membránba. Prokariótákban az újonnan 

képződő foszfolipid láncba való beépülés a plazmamembránban történik, míg eukariótákban 

ez a folyamat az endoplazmatikus retikulumban zajlik. Eukariótákban ezt a transzlokációs 

helyet egy konzerválódott heterodimer membránkomplex alkotja, amely a kötött 

riboszómákkal összhangban működik, és a közelébe kerülő 15-20 aminosavból álló 

transzmembrán helikázokat ismeri fel hidrofób tulajdonságuk alapján. A szabad helikázok a 

membrán belsejében helikális kötegekbe rendeződnek, majd a fehérje konformációja tovább 

fejlődik, míg el nem éri energiaminimumát. A fehérje transzlokációhoz az energia a GTP 

hidrolíziséből származik, lejátszódásához pedig elektrokémiai grádiensre van szükség a 

membránban. Miután a fehérjék integrálódása befejeződött a transzmembrán proteinek 

vakuolumokba csomagolódnak és a sejtmemránok egyikéhez szállítódhatnak [van der Rest és 

mtsi. 1995, Takegawa és mtsi. 2003, Schneiter és Toulmay 2007, Jadhav és mtsi. 2008].  

A biológiai membránokban elhelyezkedő proteinek és peptidek számos módon 

befolyásolhatják a membrán fizikai paramétereit, illetve hathatnak a membránokat felépítő 

foszfolipidekre. Befolyásolhatják például a lipidek nem-lineáris szerkezetbe való 

rendeződését, ami alapvetően meghatározza a membránok stabilitását, a pórusképzést illetve a 

fúziós gyakoriságot. Bizonyos peptidek – pl. néhány citotoxikus peptid - megváltoztatják a 

membránra jellemző tranzíciós hőmérsékletet, de egyes membránfehérje típusok szerepet 

játszanak a membrándomének kialakításában illetve stabilizálásában is, sérüléseik pedig akár 

a foszfolipidek önorganizációját is befolyásolhatják. Elmondható továbbá, hogy a 

foszfolipidek is befolyásolhatják a membránfehérjék membránban való elrendeződését, 

konformációját és szabályozhatják aktivitásukat. Reaktív oxigéngyökök membránprotein 

károsító hatásáról írták le, hogy hatásukra a kén tartalmú aminosavakat tartalmazó protein 
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oldalláncokban fragmentáció és protein-protein keresztkötés kialakulásával fehérje aggregáció 

jöhet létre a membránban, amely jelentős hatással lehet a membrántranszporterek illetve 

receptorok aktivitására. A kén tartalmú aminosavakat magában foglaló protein oldalláncok 

oxidációja során képződő diszulfid képződés számos sejtfehérje regulációjában fontos 

szerephez jut. A sejten belül ez a folyamat elméletben reverzibilis, és a nagy redukáló 

képességgel rendelkező glutation jelentős szerepet játszik a diszulfid csoportok tiollá 

redukálásában. A nagy-áteresztő képességű Ca2+ aktiválta K+ csatornák szabályozása például 

ezzel a mechanizmussal valósul meg [Epand 1998, Lang és Harvey 2002, Epand 2006, 

Torreggiani és mtsi. 2007]. 
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5 Célkitűzések 

A PTE, TTK, Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszékén 1994-ben indult 

kutatási program keretében az egysejtű mikrogombák (Schizosaccharomyces pombe, Phaffia 

rhodozyma, Candida albicans stb.) oxidatív stresszfolyamatainak vizsgálatát végezzük 

különböző oxidatív stresszorokkal.  

1. Ennek keretében munkám egyik részében a P. rhodozyma karotenoidokat termelő 

szülői törzs és egy karotenoid deficiens stressztoleráns mutáns redox rendszerét hasonlítottuk 

össze. Arra kerestük a választ, hogy ebben a rendszerben egy belső fiziológiás stressz - a 

karotenoidok hiánya - hogyan befolyásolja az élesztősejtek oxidatív egyensúlyát. 

Előkísérletek alapján alapvető kérdéssé vált, hogy a karotenoidok hiányát okozó mutáció, 

vagy egy másik, az oxidoredukciós egyensúly megváltozását okozó mutáció eredményezte-e a 

mutáns magas toleranciáját oxidatív stresszorokkal szemben. 

Vizsgálataink során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

1.1. Hogyan változik a mutáns törzs oxidatív stresszel és nehézfémekkel szembeni 

tűrőképessége? 

1.2. Hogyan változik a mutáns törzsben az intracelluláris reaktív oxigén 

származékok koncentrációja? 

1.3. Történik-e változás az antioxidáns enzimek aktivitásában, és a glutation 

koncentrációjában a szülői törzshöz képest? 

2. Munkám következő fő részében a patulin sejtmembránra gyakorolt hatásának 

vizsgálatát tűztük ki célul.  

Ennek során a következőket terveztük meghatározni:  

2.1. A membránban bekövetkezett fizikai változások monitorozását elektron spin 

rezonancia spektroszkópia alkalmazásával. Arra kerestük a választ, hogy a patulin 

hatással van-e az élesztősejtek membránfluiditására, valamint hogy ez a változás függ-e, 

és ha igen, akkor milyen mértékben függ az alkalmazott patulin koncentrációktól? 

2.2. A strukturális változások biológiai és fiziológiai hatásának vizsgálatához a 

sejtből kiáramló 260 nm-nél emittáló anyagok mennyiségének meghatározását végeztük 

el spektrofotométer segítségével. 

3. Ezt követően egy külső oxidatív stressz indukáló ágensnek, a patulinnak a 

Schizosaccharomyces pombe redox rendszerére gyakorolt hatását vizsgáltuk. Elsőként a 

felhasznált törzs általános jellemzését végeztük el, majd az alábbi kérdésekre kerestük a 

választ: 
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3.1. Patulin hatására hogyan változik a sejtek glutation koncentrációja és az 

antioxidáns enzimek specifikus aktivitása? Azaz a patulin kezelés hatásait hogyan 

szabályozzák a sejtek. 

3.2. Patulin hatására milyen változások következnek be a reaktív 

oxigénszármazékok (O2
•-, H2O2, •OH) intracelluláris koncentrációjában? 

3.3. Hogyan változik a törzs összredukciós kapacitása? 

3.4. Megfigyelhető-e adaptációs jelenség a patulinnal szemben? 
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6 Anyag és módszer 

6.1 Felhasznált mikroorganizmusok 

Phaffia rhodozyma 
A Szegedi Egyetem, TTK, Mikrobiológiai Tanszékén a szülői asztaxantin termelő P. 

rhodozyma (ATCC 24202, MCP 324) törzsből indukált mutagenezissel létrehoztak stabil, 

karotenoid szintézisben mutációt szenvedett törzseket. Ezek közül kísérleteinkben a szülői 

törzs mellett a fehér telepeket képző karotenoid deficiens arginin, leucin és lizin auxotróf 

MCP 325 (Microbial Collection of Pécs) mutáns törzset használtuk fel [Kucsera 1998]. 

Schizosaccharomyces pombe 
A vizsgálatainkhoz az S. pombe ura4-D18, heterotallikus (h-), uracil auxotróf (MCP 

230) törzset használtuk. A sejtekben a III kromoszómán elhelyezkedő ismert szekvenciájú 

HindIII (1,8kb) fragment - az ura4 régiójában - deléción esett át. Az ura4 gén az orotidin-5’-

foszfát dekarboxiláz strukturális génje. Egyetlen 264 aminosavból álló nyitott olvasási keretet 

kódol, amely nagyfokú hasonlóságot mutat számos más organizmus orotidin-5’-foszfát 

dekarboxilázához hasonlóan. Az ura4- genotípusú sejtekre 5-fluoroorotik sav (5-FOA) 

jelenlétében szelektálhatunk, és ezzel a módszerrel mind a backmutációk mint a forward 

mutációk kimutathatók [Grimm és mtsi. 1988]. 

 

6.2. Tápoldatok, táptalajok 
A táptalajok összetétele mindenben azonos a tápoldatok összetételével, kivétel hogy 

azok 2% agar-agart is tartalmaznak a pH-juk pedig 5,6. 

 

YM tápoldat (pH 4,5) 

0, 25 % élesztőkivonat 

0,5 % malátakivonat 

1 % glükóz 

0,25 % pepton 

100 µg ml–1 lizin, 100 µg ml–1 leucin, 100 µg ml–1 arginin. 

  35



 

SM minimál tápoldat (pH 4,5) [Spencer és Spencer 1996] 

1 % glükóz 

0,5 % (NH4)2SO4 

0,05 % KH2PO4

0,01 % MgSO4 

0,001 % vitaminoldat 

100 µg ml–1 uracil 

 

6.3. Anyagok 

anyag neve Mol. tömeg Azonosító Gyártó cég 
    acetonitril  AC0333 Scharlau 

agar-agar  5040 Fluka 
amphotericin-B 924,08 A4888 Sigma 
L-arginin 210,67 18480-1-08-25 Reanal 
bovin-szérum albumin  B4287 Sigma 
cink-szulfát-heptahidrát 356,1 B-000216 Merck 
1-kloro-2,4-dinitrobenzén   C-6396 Sigma 
dietilén-triaminpenta-acetik sav   D-1133 Sigma 
dihidrorodamin 123 (DHR 123)  D-1054 Sigma 
5,5-ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav)  396,35 D218200 Aldrich 
5-doxilsztearinsav    
etanol 46,07 305030 Spektrum 
élesztőkivonat  20572-0-33 Reanal 
fenil-metil-szulfonil-fluorid  P-7626 Sigma 
folin-Ciocalteu's reagens  F9252 Sigma 
glutation oxidált forma 612,6 G-4376 Sigma 
glutation reduktáz  G-3664 Sigma 
glutation redukált forma 307,3 G-4251 Sigma 
glükóz 180,17  Reanal 
Hepes 238,3 H3375 Sigma 
dihidroetidin 315,41 37291 Fluka 
hidrogénperoxid 34,02 H1009 Sigma 
kálium-bikromát 298 P-2588 Sigma 
kálium-dihidrogénfoszfát 174,18 11046-2-38 Reanal 
kálium-hidrogénfoszfát 174,18 04080-2-38 Reanal 
káliumklorid 74,56 P-5405 Sigma 
kálium-nátrium tartarát 282,23 11083 Reanal 
küméne hidroperoxid  C-0524 Sigma 
leucin 131,18 L8000 Sigma 
lizin  182,65 AO/5635 
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lízing enzim T. harzianumból  L-1412 Sigma 
malátakivonat    
menadion-nátrium-diszulfát 276,2 M5750 Sigma 
mikonazol  A011  

nikotinamid adenin dinukleotid foszfát   
(NADPH) 833,4 N1630 Sigma 

nátrium-dihidrogén-foszfát 156,01 14035 Reanal 
dinátrium-EDTA   Spektrum 
nátrium-hidroxid 40,01 24576-1-08-51 Reanal 
nátrium-karbonát 286,14 3.14060 Spektrum 
nátrium-klorid 58,44 24576-1-01-38 Spektrum 
nitro kék tetrazólium  N-6876 Sigma 
N-tert-butil-α-fenil-nitron (PBN)    
pepton  Art.7214 Merck 
réz-szulfát (x5H2O) 249,7 C2857 Sigma 
SDS 288,4  Calbiochem 
szulfoszalicilsav 254,2 S-2130 Sigma 
trietanolamin 149,2 T1377 Aldrich 
4-vinilpiridin 105,14 13,229-2 Aldrich 

 
 

6.4. Fenntartási körülmények 
A törzsek fenntartása ferde agaron, 4 °C-on, a tartós tárolás 50 %-ban glicerint 

tartalmazó tápoldatban -80 °C-on két évenkénti felújítással történt. 

Kísérleteinkhez mindig középlogaritmikus fázisú tenyészeteket használtunk, hogy a 

sejtek azonos fiziológiai állapotban legyenek. 

A sejtek gyűjtése, mosása minden esetben centrifugálással történt 1017 g (3000 fordulat 

perc-1) , 5 perc.  

Phaffia rhodozyma 
A kísérletek során 6 napos YM táptalajon nevelt tenyészeteket használtunk, melyeket 

20 °C-on inkubáltunk. Rázatott tenyészeteket YM tápoldatban 20 °C-on és 150 fordulat perc-1 

fordulatszámon tenyésztettünk. Inkubációkor a tenyészeteket egyenletes tompított fénnyel 

világítottuk meg. 

Schizosaccharomyces pombe  
A sejteket SM minimál táptalaj felületén petri csészére kioltva tenyésztettük 30 °C-on. 

Minden héten friss tenyészetet készítettünk. A rázatott tenyészeteket SM minimál tápoldatban 

30 °C-on és 150 fordulat perc-1 fordulatszámon tenyésztettük. 
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6.5. A szignifikancia vizsgálatokhoz használt kétmintás t-próba menete 
A méréseket minden esetben legalább három párhuzamos minta felhasználásával 

végeztük. A kapott értékek szignifikanciáját kétmintás t-próba alkalmazásával vizsgáltuk. 

Először meghatároztuk a különböző minták szórását. 

1

)( 2
2

−

−
=
∑ ∑

n
n
x

x
S  

A képletben S: a szórás, n: a mintaszám, x: a mért értékek. 

A szórások ismeretében meghatározzuk a becslés standard hibáját: 

 

n
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2
2
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=  

A képletben d: a becslés standard hibája, S1 és S2: a valósznűségi változók átlagoktól való 

eltérseinek összegei a különböző mintákban, n: a mintaszám. 

Következő lépésben meghatároztuk a t-próba t értékét,  

d

XX
t

21 −
=  és ( )1−= nnFG  

A képletben 1X és 2X : a mérési eredmények átlagai, FG a szabadsági fokok száma. A t 

értéket a számolt szabadsági fok ismeretében behelyettesítettük a t-próba kritikus értékeit 

tartalmazó táblázat megfelelelő helyére és a megfelelő valószínűségi szint kiválasztásával 

meghatároztuk a szignifikancia fokát (1. melléklet). A szignifikancia szintek jelölései: 
* p < 5%; ** p < 1%; *** p < 0.1%. Az eredmények mellett a standard deviancia értékeket 

tüntettük fel. 

 

6.6. Szaporodási görbe felvétele 
Szilárd táptalajon nevelt tenyészetből egy inokulumnyi mennyiségű sejttel 

beoltottunk 10 ml tápoldatot. 24 óra múlva sejtszámolást végeztünk, majd a 24 órás 

tenyészettel beoltottunk 100 ml tápoldatot úgy, hogy a tenyészet induló sejtszáma 

106 sejt ml–1 legyen. A tenyészeteket rázattuk, és a 10. órától két óránként végeztünk 

mintavételt, meghatároztuk a tenyészetek optikai denzitását (OD) 595 nm-es 

hullámhosszon, illetve Bürker-kamrás sejtszámolást végeztünk. A számolásnál, 107 

nagyságrendű milliliterenkénti sejtszámnál tízszeres, 108–nál százszoros hígítást 

alkalmaztunk. A kapott adatokból megkaptuk a sejtek generációs idejét: 
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T=generációs idő 
y=sejt ml-1 a t2–nél  

x=sejt ml-1 t1–nél  

 

6.7. A patulin törzsoldat készítése 
A mérésekhez patulinból törzsoldatot készítettünk, melynek koncentrációja 

405,500 µM. Az oldószer acetonitril volt [Murillo és mtsi. 2008]. Mivel az acetonitril toxikus 

lehet a sejtek számára, ezért megvizsgáltuk a növekedésgátló hatását. A további kísérletekben 

az acetonitril koncentrációját a mintákban egységesen 0,8%-ban állítottuk be, amely 

koncentráció nem befolyásolta szignifikánsan a sejtek életképességét. 

 

6.8. Patulin növekedés gátló hatásának vizsgálata 
A kísérletet a szaporodási görbe felvételéhez hasonlóan végeztük, a tenyésztetek 

össztérfogata azonban 15 ml volt, és miután beállítottuk a 106 sejt ml–1 sejtszámot a 

tenyészetekhez különböző koncentrációkban (5 µM, 50 µM, 500 µM és 1000 µM) patulint 

adtunk. Ezután rázattuk a tenyészeteket, és a 10. órától kétóránként meghatároztuk a 

tenyészetek OD-át 595 nm-nél. 

 

6.9. Minimális gátló koncentráció meghatározása foltoltással 
Szilárd táptalajon nevelt tenyészetből fiziológiás sóoldatba sűrű szuszpenziót 

készítettünk. Bürker-kamra segítségével 106 sejt ml-1-es sejtszámot állítottunk be 

tápoldatban. 

A vizsgált anyagokból törzsoldatot készítettünk, majd ebből 3 sorozat meghatározott 

koncentrációjú táptalajt, valamint egy vizsgált anyag nélküli kontrolt készítettünk.  

A szuszpenziókból 25-25 µl-t foltoltással felvittünk a táptalajokra. A felvitt sejtek 

száma: 2,5*104 db volt 25 µl-ben. A táptalajokat megfelelő körülmények között 

inkubáltuk. Kiértékelés 3; 5; 10 nap múlva történt. 
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6.10 Minimális gátló koncentráció meghatározása mikrodilúciós módszerrel 
[NCCLS 2002] 

Öt napos tenyészetről inokulumnyi sejttel beoltottunk 10 ml SM tápoldatot. 24 óra 

múlva sejtszámolást végeztünk, majd a 24 órás tenyészettel beoltottuk az SM tápoldatot, úgy 

hogy a végső sejtszám 103 sejt ml–1 legyen. Patulin törzsoldatból hígítási sort készítettünk, 

úgy, hogy a végső koncentráció 15,4, 12,32, 11,55, 7,7, 6,16, 3,85, 3,08, 1,54, 0,77, 0,385, 

0,154 és 0 µM legyen. 100 µl sejtszuszpenzió SM tápoldatban, és 100 µl patulin SM 

tápoldatban kihígítva került felvitelre a mikroplate-ekre. 30 °C-on 48 óráig inkubáltuk a 

plate -eket, majd a mérést MULTISKAN EX PRIMARY EIA V. 2.3 készülékkel végeztük el. 

A kiértékelés Ascent Software Version 2.6 programmal történt.  

 

6.11. Sejtpusztítás vizsgálata [Lee és mtsi. 1995] 
A pusztítási görbe felvétele során centrifugáltuk, mostuk, majd Na-Hepes pufferben 

(1000 ml desztillált vízben 5,5 mM glükóz, 10 mM Na2Hepes, 150 mM NaCl, 1 mM KCl, 

100 µg ml-1 a megfelelő aminosavakból, (pH 7,4)) vettük fel a sejteket. Sejtszámolást 

végeztünk, majd félkémcsőben 5 ml pufferben 108 sejt ml–1 sejtszámot állítottuk be. Ezután 

hozzáadtuk a patulint megfelelő koncentrációban (0 µM, 5 µM, 50 µM, 500 µM). A kezelést 

egy órán keresztül végeztük, vízfürdős rázógépben rázattuk a mintákat, 30 percenként mintát 

vettünk. A mintát 10000-szeresére hígítottuk Na-Hepes pufferben, majd 3-3 petri-csészébe 

szélesztettünk 50-50 µl-t. Az értékelést öt nap múlva végeztük el, a 0 perces sejtszámot vettük 

100 %-nak, a 30 és 60 perces minták élő sejtszámát ehhez viszonyítottuk. A pusztítási görbe 

alapján választottuk ki azt a szubletális koncentrációt, amelynél a tenyészet élő sejtszáma egy 

órás kezelés után 80 és 90 % között volt. Az adaptációs kísérleteknél ezt a koncentrációt 

használtuk az előkezeléshez. 

 

6.12. Adaptációs kísérletek [Lee és mtsi. 1995] 
Az adaptációs kísérlet során a mintát kettéválasztottuk, centrifugáltuk, mostuk, majd 

sejtszámolást végeztünk és SM tápoldatban beállítottuk a sejtszámot 108 sejt ml-1-re. Az egyik 

mintához hozzáadtuk szubletális koncentrációban (10 µM) a patulint, a másikhoz megfelelő 

mennyiségben oldószert adtunk. Ezután a tenyésztéssel megegyező körülmények mellett egy 

órán keresztül kezeltük a tenyészeteket. A továbbiakban a két mintával párhuzamosan 

dolgoztunk. A mintákat centrifugáltuk, mostuk és Na-Hepes pufferben vettük fel a sejteket. 

Beállítottuk a sejtszámot 108 sejt ml–1 -re, hozzáadtuk különböző koncentrációban (0 µM, 
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50 µM, 500 µM) a patulint, a tenyésztésben használt körülmények között 60 percig 

inkubáltuk a mintákat. Ebben az esetben is 30 percenként vettünk mintát, amelyet 10000-

szeresére hígítottuk Na-HEPES pufferben, majd 3-3 Petri csészébe szélesztettünk 50-50 µl-t. 

Öt nap múlva végeztük a kiértékelést, a 0 perces telepszámot vettük 100 %-nak, a 30 és 60 

perces minták telepszámát ehhez viszonyítottuk. 

 

6.13. Sejtek protoplasztálása 
Az EPR spektroszkópia mérésekhez használt paramágneses szondák (5-SASL) nem 

képesek bejutni az élesztő sejtfalon keresztül a sejtmembránba, ezért ezeknél a kísérleteknél a 

sejtfal részleges emésztésére volt szükség. A nagy tisztaságú Trihoderma harzianumból 

izolált enzim alkalmas az S. pombe sejtfalának leemésztésére. A kezelés időtartamától 

függően előbb részlegesen leemésztett sejtfalú szferoplasztokat, majd sejtfallal nem 

rendelkező protoplasztokat kaptunk.  

A közép logaritmikus fázisú sejteket centrifugáltuk és mostuk kétszer 0,6 M-os KCl 

oldatban (1000 ml desztillált vízben 44,72 g KCl (pH 5,5)). A protoplasztképzést 1 %-os 

Trichoderma harzianum enzimmel végeztük 0,6 M KCl ozmotikus stabilizáló oldatban. A 

spinjelölést a vegetatív sejtek protoplasztmembránján végezzük Az enzimes kezelés 

paraméterei: 30 perces 30 °C-on enyhe rázatással történő inkubáció. A protoplasztálás után a 

protoplasztokat kétszer mostuk 0,6 KCl oldatban és 2-3 ml 0,6 M KCl oldatban vettük fel. A 

protoplasztálódást mikroszkóp alatt követtük nyomon.  

 

6.14. Patulin protoplasztlízis indukáló hatásának vizsgálata 
A protoplasztált sejtekből sejtszámolást végzünk, és beállítottuk a 108 sejt ml–

1sejtszámot. A tenyészetekhez különböző koncentrációkban (0 µM, 5 µM, 50 µM, 500 µM és 

1000 µM) patulint adtunk, és 30 °C-on inkubálunk. Félóránként Bürker-kamrában 

sejtszámolást végzünk, és meghatározzuk a minták OD-át 595 nm-en.  

 

6.15. Spinjelölt minta preparálása EPR kísérlethez [Pesti és mtsi. 2000] 
A protoplasztált sejtekből sejtszámolást végeztünk, és beállítottuk a sejtszámot 

108 sejt ml–1-re. A mintákhoz megfelelő koncentrációban (0 µM, 50 µM, 500 µM és 

1000 µM) patulint adtunk, és 20 percig 30 °C-on 150 fordulat perc–1 -en rázatva inkubáltuk. 

Ezt követően a protoplasztokat kétszer mostuk 0,6 M-os KCl oldatban, majd újra felvettük az 

eredeti térfogatnak megfelelően, úgy, hogy a sejtszám ismét 108 sejt ml–1 legyen. Ezután 3 µl 
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5-(4’,4-dimetiloxazolidine-N-oxil) sztearinsavat, más néven 5-doxilsztearinsavat (5-SASL) 

(5 mg ml–1-es koncentrációjú törzsoldat etanolban oldva) adtunk 500 µl sejtszuszpenzióhoz, 

majd szobahőmérsékleten 30 másodpercig vortexeltük, 30 másodpercig állni hagytuk, és ezt 

az eljárást összesen 3-szor ismételtük, elősegítve a spin jelölő beépülését a membránba. A 

protoplaszt szuszpenziót centrifugáltuk 0,6 M-os KCl oldatban mostuk, majd a sejteket 

felszuszpendáltuk 100 µl 0,6 M-os KCl oldatban. A szuszpenziót 100 µl térfogatú kapillárisba 

töltöttük át, újból centrifugáltuk 4 °C-on, majd a felülúszót eltávolítottuk. 

 

6.16. Az EPR mérés paraméterei fázistranzíciós kísérletnél 
Az EPR spektrumot ESP 300E spektrométerrel (Bruker, Germany) rögzítettük, amely 

diTC2007 hőmérséklet szabályzóval volt felszerelve. Az 5-SASL által jelölt zsírsav EPR 

konvencionális spektrumát 0-30 °C hőmérséklet tartományban 2 °C-onként vettük fel mind a 

kontroll, mind a patulinnal kezelt minták esetében. A hőmérsékleti értékek pontossága 

± 0,2°C volt. A mérés során a szokásos EPR beállításokat alkalmaztuk: mikrohullámú 

teljesítmény, 5 mW; tér moduláció 100 kHz; amplitudó 2 Gauss. Három sorozatot 

készítettünk minden koncentrációban.  

 

6.17. Az EPR mérés kiértékelése  
A membrán fizikai tulajdonságainak változásai - mint például a fluiditás, 

rétegvastagság, felszíni polaritás, membrántöltés vagy görbületi feszültség - befolyásolja a 

membrán funkcióját [Epand 1998]. Az EPR spektroszkópia egy igen elterjedt módszer mind a 

modell mind a természetes membránok vizsgálatára. 

Az EPR spektroszkópiás mérés során egy paramágneses minta (molekula) 

energiaelnyelését detektáljuk a változó mágneses térerősség függvényében. Mivel a biológiai 

rendszerek általában nem tartalmaznak paramágneses molekulákat, a membránok EPR-es 

vizsgálatához olyan zsírsav vagy lipid jelölőket alkalmazunk, amelyek egyik szénatomjához 

egy nitroxid stabilis szabadgyök van kapcsolva. Ezeknek a spinjelölt vegyületeknek 

membránba való beépítésével az EPR spektroszkópia különösen hatékony módszer az 

integráns membránproteineket tartalmazó membránok vizsgálatára, mivel érzékenysége 

optimálisan illeszkedik a biológiai membránokban található lipidek rotációs korrelációs 

idejével. Az extrinzik vagy perifériális fehérjék, főként elektrosztatikus kölcsönhatással 

kapcsolódnak a membrán felszínéhez. Ezen fehérjék vizsgálatához Marsch és munkatársai az 
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(sn-2) lánc C5 pozíciójában jelölt spinjelölők alkalmazását ajánlják. Az általunk használt 5-

SASL egyike e jelölőknek [Marsh 1981, Marsh 1990, Hubert és mtsi. 2003, Marsh 2008]. 

A spektrométerbe beépített számítógépes rendszer a spektrumokat illetve a mérés 

paramétereit automatikusan tárolja egy speciális paraméter fájl formájában. A méréseket 0-

30 °C tartományban végeztük a spektrométerhez kapcsolt hőmérséklet-variátor segítségével. 

Az EPR spektrumok kiértékeléséhez a laboratóriumban kifejlesztett ILPC illesztő 

programot használtuk. Az értékelés során a spektrum magasterű, és alacsonyterű szélső 

értékét –mely nem más, mint az aktuális mintában a spinjelölő hiperfinom csatolási állandója 

(2A’zz) - vettük figyelembe (10. ábra).  

 

 
 

 

10. ábra A membránba épült 5 SASL EPR spektrumának felépítése. 

 

A csatolási állandó a membránokban lejátszódó változások jellemzésére használt egyik 

leggyakoribb paraméter.  

A minták alacsony hőmérsékleten nem adtak jól meghatározható belső csatolási 

állandót, ezért a kiértékelésnél Israelachvili és munkatársai által javasolt módszert használtuk 

[Israelachvili és mtsi. 1974]. A csatolási állandó segítségével leírható a membránba 

inkorporálódott paramágneses szonda rotációs dinamikája, és jellemezhető a „Fluiditás” (a 

membránmolekulák mozgásának különböző aspektusai). Biológiai membránok esetén a 

mérhető jellemzők hőmérsékleti változásának leírására Arrhenius összefüggést feltételeznek, 

amely általában lineáris. A külső csatolási állandó a reciprok hőmérséklet arányában 

ábrázolva, ha a függvény pontjaira nem illeszthető megfelelően egyetlen egyenes, vagyis a 

függvényben töréspontot találunk, akkor a membránban valószínűsíthetően fázisváltozás ment 

végbe [Kumamoto és mtsi. 1971].  

  43



A keletkező fázisátalakulás miatt a fenti függvényben töréspontot várunk. 

Megmutatható, hogy ebben az esetben a két eltérő meredekségű egyenes jobb közelítést 

eredményez, mint egyetlen egyenes. Ez azt jelenti, hogy a lineáris regresszió feltételezésével 

számított reziduális négyzetösszeg (RSSlin) nagyobb lesz a mért hőmérsékleti tartományban 

létező töréspontnál a két egyenesre vonatkozó reziduális négyzetösszegek összegénél 

(RSSmin). A négyzetösszegek különbségei a hőmérséklet vagy pontpárok függvényében 

másodfokú parabolát fognak mutatni; ennek minimumánál van a töréspont.  

Az átlagos négyzetes eltérést becsülhetjük a kétféleképpen számított reziduális 

négyzetösszegek (egy illetve a két egyenes illesztésénél) különbségének a felével: 

(RSSlin – RSSmin)/2 –vel, 

Ez tartalmazza a fizikai-kémiai folyamatból származó eltéréseket (szisztematikus ok), 

valamint a mérési hibát (véletlen ok) is.  

Számítsuk ki a két különböző megközelítésnél a szórást. (Az átlagos négyzetösszeg 

négyzetgyöke), ahol n a mintaszámot jelöli, Slin az egy egyenesre számított szórás Smin pedig a 

két egyenesre számított szórás: 

n
RSSsslin

min
min

lin

n
RSS

==  

A két szórás nem teljesen független egymástól (a mérési hiba és a fizikai-kémiai 

folyamatból származó eltérés miatt). Ha a két szórás azonos folyamatból származnék (tehát 

nincs szisztematikus ok, ekkor a szabadsági fok f = 1), akkor a két variancia (szórás) nem 

különbözhet egymástól. Ezt F próba segítségével ellenőrizhetjük. 

Ha az F próba értékét a p = 0,95 szignifikancia szint mellett választjuk, akkor a baloldalt 

nézve (különbség) megkapjuk a 95 %-os konfidencia intervallum geometriai úton történő 

becslésének lehetőségét.  

A számításokat a Johns és munkatársai által leírtak alapján, a PTE ÁOK-on fejlesztett 

számítógépes program segítségével végeztük el [Jones és Molitoris 1984]. Az illesztett 

egyenesek metszéspontja adja meg a membrán fázistranzíciós hőmérsékletét. 

 

6.18. 260 nm-en abszorbeálódó anyagok mérése 
A kísérlet során 107 sejt ml–1 sejtszámú szuszpenziót készítettünk fiziológiás 

sóoldatban, amelyhez különböző koncentrációkban (0 µM, 50 µM, 500 µM, 1000 µM) 

patulint adtunk. A kezelést 120 percig végeztük, a mintavétel 0, 20, 60 és 120 percnél történt. 

A mintát lecentrifugáltuk, majd a felülúszó abszorbanciáját mértük 260 nm-en. Ezután a 
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leülepedett sejteket 30 percig desztillált vízben forraltuk, lecentrifugáltuk majd a felülúszóból 

újból abszorbanciát mértünk 260 nm-en. 

 

6.19. Szuperoxid gyök koncentráció mérése spektrofluoriméterrel [Carter és 
mtsi. 1994] 

A mérést Perkin-Elmer LS50B típusú fluoriméterrel végeztük. Gyökfogó festéknek 

dihidroetidint (HE) használtunk. A gerjesztési hullámhossz λex = 488 nm és az emissziós 

hullámhossz λem = 585 nm volt. 1 M-os HE törzsoldatot készítettünk etanolban oldva, és 

ezt tároltuk -20 oC-on. A mérés napján ebből 2 µl-t 1000-szeresére higítottunk etanollal, 

(1 mM koncentrációjú lesz az oldat), ebből 200 µl-t adtunk 20 ml tenyészethez, majd egy 

órán keresztül inkubáltuk a rázatott tenyésztéskor használt körülmények között. 

A tenyészeteket 25 ml fiziológiás sóoldatban mostuk, majd 1 ml 4 oC-os 5 %-os 

szulfoszalicilsav oldatba vettük fel őket. Ezt követően 20 percig jégen inkubáltuk a 

mintákat, majd 10 percig centrifugáltuk 4 oC-on 10000 fordulat perc-1 fordulatszámon, 

végül 500 µl felülúszóhoz 500 µl 0,5 M-os NaOH-t adtunk. 

A mérés során a HE azon tulajdonságát használtuk ki, hogy O2
•- hatására erősen 

fluoreszkáló etidium-bromiddá oxidálódik. Az etidium-bromid fluoreszcenciájának 

intenzitása egyenesen arányos a O2
•- koncentrációjával. 

Kalibrálósort etidium-bromidból készítettünk, ügyeltünk arra, hogy a kalibrációsor és 

a minta pH-ja megegyezzen. A kapott etidium koncentrációt fehérjetartalomra 

vonatkoztattuk. Mivel a mérés során szulfoszalicilsavval történik a feltárás, ezért 

természetesen el kellett felezni a tenyészeteket, és a másik felét a fehérjemérés miatt X-

presszel tártuk fel. A minta fehérje tartalmának meghatározását az 5.32. fejezetben leírtak 

alapján végeztük el. A mért szuperoxid gyök koncentrációt fehérjetartalomra 

vonatkoztattuk. 

 

6.20. Intracelluláris szuperoxid gyök koncentráció meghatározása áramlási-
citométerrel [Carter és mtsi. 1994] 

A S. pombe sejteket mostuk, majd Bürker kamrával 107 sejt ml-1 sejtszámot 

állítottunk be SM tápoldatban. 2-2 ml szuszpenzióhoz 0, 50, 500 és 1000 µM patulint 

adtunk. A patulin hozzáadását követően 1 órán át inkubáltuk a szuszpenziókat 30 °C-on és 

150 fordulat perc-1 fordulatszámon rázatva. A mintákat ezután mostuk és 2 ml fiziológiás 

sóoldatban vettük fel. 
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Gyökfogó festéknek dihidroetidint használtunk, amelyet az 5.19. pontban leírtak 

szerint készítettünk elő. 

A méréseket Becton Dickinson FACSCalibur flowcitométerrel végeztük. 20000 

sejtet vizsgáltunk egy mérés során. Kiértékeléshez a CellQuest programot használtuk. 0, 30 

és 60 perc elteltével mértük a kontroll és a kezelt szuszpenziókat λex=488 nm és 

λem=585 nm mellett. A festék és a patulin hozzáadása előtt mindkét hullámhosszon 

megmértük a sejtek emisszióját, amelyet később minden mért értékből levontunk. 

 

6.21. Intracelluláris peroxid koncentráció mérése [Carter és mtsi. 1994] 
S. pombe esetén a közép logaritmikus fázisú egynapos tenyészetet centrifugáltuk, 

majd kétszer mostuk fiziológiás sóoldatban. Bürker kamrás sejtszámolást végeztünk, majd 

a sejtszámot beállítottuk 107 sejt ml-1-re SM tápoldatban. 2-2 ml szuszpenzióhoz 0, 50, 500 

és 1000 µM patulint adtunk. A patulin hozzáadását követően 1 órán át inkubáltuk a 

szuszpenziókat 30 °C-on és 150 fordulat perc-1 fordulatszámon rázatva. A mintákat ezután 

mostuk, és 2 ml fiziológiás sóoldatban vettük fel. 

P. rhodozyma esetén a tenyészeteket mostuk és Na-Hepes pufferben 107 sejt ml-1-re 

állítottuk be a sejtszámot. 

Mindkét vizsgálati rendszer esetén 2 ml mintához hozzáadtunk 5 µl 4 mM–os 

koncentrációjú DHR 123-at, amelynek a végkoncentrációja így 10 µM lesz (a DHR 123 

hígítása 400-szoros, a dimetilszulfoxid toxicitásának elkerülése miatt volt szükséges).  

A mérés során a DHR 123 azon tulajdonságát használtuk ki, hogy H2O2 hatására 

erősen fluoreszkáló rodaminná oxidálódik. A rodamin fluoreszcenciájának intenzitása 

egyenesen arányos a H2O2 koncentrációjával. 

A méréshez BD FACS Calibur típusú áramlási citométert használtunk. Egy mérés 

során 20000 sejtet vizsgáltunk. Kiértékeléshez a CellQuest programot használtuk. S. 

pombe esetén 0, 30 és 60 perc elteltével P. rhodozyma esetén 20, 40 és 60 perc elteltével 

mértünk λex=488 nm és λem=530 nm mellett. A DHR 123 illetve a patulin hozzáadása előtt 

lemértük a minták intenzitását, ezt az értéket kivontuk a később kapott intenzitás 

értékekből. 

 

6.22. Intracelluláris hidroxil gyök mérése feltárt mintákból [Shi és Dalal 1990] 
Középlogaritmikus fázisú tenyészeteket 4 °C-on centrifugáltuk, majd mostuk 25 ml 

fiziológiás sóoldatban. A mérés során 10 mM-os Hepes puffert használtunk (pH 7,6). A 
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további oldatokat frissen készítettük: 1.) Gyökfogónak N-tert-butil-α-fenil-nitront (PBN) 

használtunk, amelyből egy 1 M-os törzsoldatot készítettünk etanol és víz 1:1 arányú 

keverékében oldva. Ezt 10-szeresére hígítva használtunk a mérés során. 2.) 10 ml 20 mM-os 

Cr(VI) törzsoldat desztillált vízben oldva. 3.) 20 mM-os NADPH oldat desztillált vízben 

oldva.4.) 30 mM-os H2O2 törzsoldat desztillált vízben oldva. 

A méréshez ESP 300E típusú spektrométert használtunk. A Cr(VI) és NADPH 

oldatokat tízszeresre hígítva használtuk. Méréskor 150 µl-es kapillárist használtunk. A 

méréshez a következő összetevőket mértük össze a következő sorrendben:  

(A) PBN + Cr(VI): 30 µl minta, 15 µl PBN, 15 µl Cr(VI) törzsoldat. 

(B) PBN + Cr(VI) + NADPH: 30 µl minta, 15 µl PBN, 15 µl Cr(VI) törzsoldat, 15 µl 

NADPH. 

(C) PBN + Cr(VI) + H2O2: 30 µl minta, 15 µl PBN, 15 µl Cr(VI) törzsoldat, 15 µl H2O2 

oldat.

(D) PBN + Cr(VI) + NADPH + H2O2: 30 µl minta, 15 µl PBN, 15 µl Cr(VI) törzsoldat, 

15 µl H2O2 oldat és 15 µl NADPH. 

A mérőoldatok térfogatát minden esetben pufferrel 150 µl-re állítottuk be. 

Az elegyeket összeráztuk, és tizenöt percen keresztül mértünk. A Cr(V) koncentrációját 

a Cr(V) jel kettős integráljának értéke adta meg. Kalibrációnak stabil nitroxid gyök oldatot 

(10 µM) használtunk. (10 µM koncentrációjú spinjelölő spektrumának kettős integrálját 

hasonlítottuk össze a kérdéses minta kettős integráljával azonos spektrumparaméterek mellett 

történő mérés után.) 

A mérés során alkalmazott EPR beállítások: mikrohullámú teljesítmény-erősítés 5 vagy 

10 mW; tér moduláció 100 kHz; amplitudó 0,1-0,2 mT; a vizsgált mágneses tartomány 10 mT 

(100 G). A spinkoncentráció meghatározása relatív mérés segítségével készült.  

 

6.23. Minta előkészítése emzimaktivitás méréshez 
A közép logaritmikus fázisú tenyészetet lecentrifugáltuk, kétszer mostuk foszfát 

pufferben (1000 ml desztillált vízben 5 g KH2PO4-ot és 10 g K2HPO4-ot oldunk fel), majd 

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

belső átmérője 15 mm-nél nem nagyobb (A feltáró készülék belső átmérőjénél nem lehet 

nagyobb.), majd azonnal -20 °C-ra hűtöttük. Leghamarabb 4-5 órán belül kezdtük el a 

sejtfeltárást. Sejtfeltáráshoz svéd gyártmányú X-PRESS készüléket használtunk (X-PRESS 

25 ml, AB BIOX, Dybecksgatan 10, S-412 70 Göteborg SWEDEN), amelyet használat 
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előtt már 24 órával -20°C-os hűtőbe tettük. Két feltárás között legalább két órán keresztül 

hűtöttük a készüléket -20°C-on. Miután behelyeztük a mintát az X-press készülékbe, még 

húsz percig a fagyasztóban hagytuk. Feltárás után a mintát még napokig, legfeljebb egy 

hétig tároltuk -20°C-on, a később felhasználásra kerülő mintákat a felhasználásig -80°C-on 

tároltuk.  

A mérés napján gyakori keverés mellett szobahőmérsékleten engedtük fel a 

mintákat. Centrifugacsövekbe 100 µl fenil-metil-szulfonil-fluorid oldatot közvetlenül az 

eppendorf csövekbe mértünk (5 mg fenil-metil-szulfonil-fluoridot feloldunk 500 µl 

izopropanolban). Ha felolvadt a minta azonnal 50 µl fenil-metil-szulfonil-fluorid oldathoz 

1450 µl mintát az Eppendorf csövekbe mértünk. Hűtött centrifugában 10000 fordulat perc-1 

sebességgel 10 percig centrifugáltunk, majd a felülúszót leöntöttük és a továbbiakban ezt 

használtuk az enzimaktivitások mérésére. A kísérlet további részében a mintákat jégen 

tároltuk. A felülúszó leöntése után maximum két órán keresztül használtuk a mintákat az 

enzimaktivitás mérésekhez. 

 

6.24. Szuperoxid-dizmutázok specifikus enzimaktivitásának meghatározása 
[Oberley és Spitz 1984] 

A méréshez az alábbi puffert készítettük: 100  ml steril desztillált vízben 53,3 mg 

Dietiléntriaminpenta-acetiksavat, 0,82 g K2HPO4-ot és 44 mg KH2PO4-ot oldottunk fel (pH 

7,8). A puffert 4 °C-on tároltuk.  

Frissen készítettük az alábbi oldatokat: a-oldat: 5 ml pufferben 9,2 mg Nitro-kék-

tetrazóliumot oldottunk fel (jeges vízben, alufóliába burkolva tároltuk), b-oldat: 10 ml 

pufferben 3,3 mg Xantint oldottunk fel (oldás után jeges vízben tároltuk). 

Ezután összeállítottuk a következő oldatokat: A-oldat: 18,9 ml pufferhez 0,8 ml a-

oldatot és 5,4 ml b-oldatot adtunk (jeges vízben, alufóliába burkolva tároltuk), B-oldat: 

2,5 ml pufferhez 250 µl Xantin oxidázt oldottunk fel (jeges vízben tároltuk). 

A méréshez a következő összetevőket mértük össze az alábbi sorrendben: 

800 µl A-oldat, 100 µl minta, 50 µl B-oldat, 50 µl puffer. 

A mérést λ = 560 nm-en végeztük 1 percig, 30 másodperces késleltetéssel indítva. 3 

párhuzamos mérést végeztünk. Először lemértünk négy referencia oldatot (B-oldat helyett 

puffert raktunk a küvettába), majd minden minta előtt mértünk egy minta nélküli B-oldatot 

tartalmazó oldatelegyet, aminek az abszorbancia értékét kivontunk a mérés eredményéből 

a referencia oldat abszorbancia értékével együtt.  

A számolást a következő módon végeztük: 
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1 egység = referencia oldat átlaga/minták átlaga)-1 

Mn(III)SOD mérésnél az A-oldathoz 5 mg NaCN-ot adtunk, és a minta hozzáadása 

után 30 percet inkubáltuk az elegyet. Ezután adtuk hozzá a B-oldatot.  

 

6.25. Glutation-reduktáz specifikus enzimaktivitásának meghatározása [Pinto és 
mtsi. 1984] 

Reagensek: 0,1 M-os foszfát puffert használunk (100 ml desztillált vízben 

1,6 g K2HPO4-ot és 0,08 g KH2PO4-ot oldottunk fel (pH 7,6)). 

Mérés előtt közvetlenül frissen készítettük az alábbi oldatokat: 1.) 1 mM NADPH 

(5 ml pufferben 4 mg NADPH-t oldottunk fel), amelyet mérés során jeges vízben 

tároltunk. 2.) 10 mM GSSG (5 ml pufferben 31 mg GSSG-t oldottunk fel 

szobahőmérsékleten), később ezt is jeges vízben tároltuk. A minta előkészítésének leírása 

az 5.23. fejezetben található. A mintát jeges vízben tároltuk. 

A mérés során a következő összetevőket mértük össze az alábbi sorrendben: 100 µl 

NADPH, 650 µl puffer, 150 µl GSSG, 100 µl minta. 340 nm-en fotometráltunk, 1 percig 

mértük az abszorbanciaváltozást. 2-4 párhuzamos mérést végeztünk egy mintából. Az 

abszorbanciaváltozásokat átlagoltuk és ebből számoltuk ki az enzimaktivitást. 

A Glutation reduktáz enzimaktivitás számolása: 

 xCdA ε∆=∆  

Az egyenletben: 

∆A: a mérés során az abszorbanciváltozás, ∆C: ezt az értéket keressük, a szubsztrát 

fogyásának mennyiségét adja meg, d: a küvetta átmérője (1 cm),  εx: extinkciós 

koefficiens, melynek értéke: 
cmmol

cm
nmNADPH ⋅

⋅⋅=
3

6
340, 103,6ε  

Ezután a mérés során a küvettában lévő fehérje mennyiségéből kaptuk meg a specifikus 

enzimaktivitást (a számolás során figyelembe vettük a minta hígítási arányát): 

 

GR enzimaktivitás: 
Tfehérje

Cx =  

Az egyenletben C: a szubsztrát fogyásának mennyisége, T fehérje: a minta fehérje 

tartalma mol (cm3)-1-ben. 
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6.26. Kataláz specifikus enzimaktivitásának meghatározása [Pinto és mtsi. 1984] 
Reagensek: 1.) 20 mM-os Hepes puffer (250 ml desztillált vízben 1,1915 g HEPES-t 

oldottunk fel (pH 7,6)). 2.) 9,82 M-os (30 %-os) eredeti H2O2 oldatot 100-szorosára 

hígítottunk desztillált vízben (mindig közvetlenül a mérés előtt frissen készítettük), a mérés 

során jeges vízben tároltuk. 

A mintákat jeges vízben tartottuk. λ = 240 nm-en fotometráltuk a mintákat, 1 percen 

keresztül mértük az abszorbanciaváltozást. Egy mintából 3-4 párhuzamos mérést 

végeztünk kvarcküvettában. A mérés során a küvettába a következő összetevőket mértük 

össze az alábbi sorrendben, majd intenzíven összeráztuk: 100 µl H2O2 oldat, 800 µl Hepes 

puffer, 100 µl minta. A minták abszorbancia változását átlagoltuk és az átlagból számoltuk 

ki a kataláz aktivitást. Referencia oldatot mértünk a következő módszer alapján: pár 

másodpercre felforraltunk 100 µl mintát egy kémcsőben, majd ebből mértünk aktivitást (ha 

így kaptunk peroxid fogyást, akkor azt valószínűleg valamilyen átmeneti fém okozta). 

Az enzimaktivitás számolást hasonlóan végeztük, mint a GR enzimaktivitásának 

számolását, kivéve, hogy itt a H2O2 extinkciós koefficiensét helyettesítettük be az 

egyenletbe, mivel a H2O2 fogyását mértük a reakció során. 

cmmol
cm

nmOH ⋅
⋅=

3
4

240
1036,4

22
ε  

 

6.27. Glutation-S-transzferáz mérése [Warholm és mtsi. 1985] 
A méréshez 6,5-ös pH-jú 0,1 M-os foszfát puffert használtunk, amely 1 mM EDTA-t 

tartalmazott (250 ml desztillált vízben 2,72 g KH2PO4-t és 93 mg Na2EDTA-dihidrátot 

oldottunk fel). Szobahőmérsékleten tároltuk maximum 1 hónapon keresztül.  

A mérés előtt frissen készítettük az alábbi oldatokat: 1.) GSH oldat (1,5 ml desztillált 

vízben 9 mg GSH-t oldottunk fel), ezt jeges vízben tároltuk. 2.) 1-kloro-2,4-dinitrobenzén 

oldat (1,5 ml etanolban 10 mg 1-kloro-2,4-dinitrobenzént oldottunk fel). 

A mérés során a következő összetevőket mértük össze az alábbi sorrendben:  

50 µl 1-kloro-2,4-dinitrobenzén oldat, 850 µl puffer, 50 µl minta, 50 µl GSH. λ = 340 nm-en 

mértünk 1 percig, egyszerre 2 mintát. A mért értékeket a minta helyett puffert tartalmazó 

negatív kontrollhoz viszonyítottuk.  
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6.28. Glutation peroxidáz mérése [Chiu és mtsi. 1976] 
A méréshez készítettünk 7,6-os pH-jú 50 mM-os Tris/HCl 0,091 mM EDTA-át 

tartalmazó puffert (250 ml desztillált vízben 1,51 g Trisz/HCl és 85 mg Na2EDTA-dihidrátot 

oldottunk fel).  

A mérés előtt közvetlenül a következő oldatokat frissen készítettük, és a mérés során 

végig jeges vízben tároltuk: 1.) 1 mM-os NADPH oldat (5 ml pufferben 4 mg NADPH-t 

oldottunk fel). 2.) 1 mM-os GSH oldat (10 ml desztillált vízben 3 mg GSH-t oldottunk fel). 

3.) Küméne hidroperoxid oldat (3,3 ml pufferbe 6 µl küméne hidroperoxid oldatot mérünk). 

4.) GR oldat (20 µl enzimszuszpenziót 180 µl desztillált vízben oldottunk fel). 

A mérés során a következő oldatokat mértük össze az alábbi sorrendben: 120 µl 

NADPH, 400 µl puffer, 20 µl GR, 250 µl GSH, 200 µl minta, 20 µl küméne hidroperoxid. A 

mérést 340 nm-en végeztük 1 percig, amely során egyszerre két mintát mértünk. A mért 

értékeket a negatív kontrollhoz viszonyítottuk. A számolás menete megegyezett a GR 

számolásával, itt is a NADPH elnyelését mértük. 

 

6.29. Glükóz-6-foszfát dehidrogenáz mérése [Emri és mtsi. 1994] 
A méréshez 20 mM-os HEPES puffert (pH 7,6) valamint 200 mM-os MgCl2 oldatot 

(desztillált vízben oldva) készítettünk. (Ez a két oldat több hétig is tárolható 

szobahőmérsékleten.) 

A mérés napján frissen készítettük az alábbi oldatot: A-oldat: 20 mM-os HEPES 

pufferben feloldottunk 3,15 mg Glükóz-6-foszfátot, 7,5 mg NADP-t, hozzáadtunk 2,25 ml 

MgCl2 oldatot, és az oldat térfogatát 20 mM-os HEPES pufferrel beállítottuk 15 ml-re. Ezt az 

oldatot nem tároltuk jeges vízben, mivel a reakció ebben történik, és a nulla fokos közegben 

alacsonyabb enzimaktivitást mérnénk, valamint a küvetta párásodása is zavarná a mérést. 

A mérés során a következő összetevőket mértük össze az alábbi sorrendben: 900 µl A-

oldat, 75 µl puffer, 25 µl minta. A mérést 340nm-en végeztük, 1 percig. 2-4 párhuzamos 

mérést végeztünk mintánként. Ezt átlagoltuk, majd kiszámoltuk az enzimaktivitást. Az 

enzimaktivitás számolása megegyezik a GR számolásával, itt is a NADPH termelődésének 

koncentrációját mértük. 

 

6.30. Glutation koncentráció mérése [Anderson 1995] 
A mérés során felhasznált oldatok: 1.) 1 %-os szulfoszalicilsav oldat: 2,5 g 

szulfoszalicilsavat 50 ml desztillált vízben oldottunk fel, ügyelve a pontos térfogatra. 
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2.) Fiziológiás sóoldat: 9 g NaCl-ot 1000 ml desztillált vízben oldottunk fel. 3.) 1,973 g 

NaH2PO4-t és 2,232 g Na2EDTA-t 100 ml desztillált vízben oldottunk fel (pH 7,5). 

A 100 ml mintából 10 ml-t lecentrifugáltunk, és meghatároztuk a sejtek száraz 

tömegét (szárítószekrényben 24 órán keresztül 105 °C-on égettük, majd meghatároztuk a 

tömegüket). A mintából a maradék 90 ml-t lecentrifugáltuk, mostuk és 4 ml 4 °C-os, 5 %-

os szulfoszalicilsav oldatban vettük fel, majd intenzíven vortexeltük.  

Ezt követően 20 percig 4 °C-on inkubáltuk, majd 10 percig 4 °C-on 10000 fordulat 

perc-1 fordulatszámon centrifugáltuk, ezután a felülúszóval dolgoztunk tovább. A mérés 

teljesen megegyezik az alábbiakban leírt GSSG mérésével, kivéve a 4-vinilpiridines 

kezelést, amit ebben az esetben nem kellett elvégezni. Az így kapott jel az összes GSH-t 

jelentette, amiből kivontuk a GSSG mérés eredményét.  

 

6.31. Oxidált glutation mérése [Anderson 1995] 
A minta készítése megegyezik az előbbiekben leírt GSH méréssel, azzal a 

különbséggel, hogy ebben az esetben a GSH-t a mérés elején vinilpiridines kezeléssel 

elreagáltattuk: 

600 µl mintát (illetve a referencia oldatnál a szulfoszalicilsavat) eppendorf csőbe 

raktuk, hozzáadtunk 12 µl 4-vinilpiridint. Ezután az oldathoz adtunk 25 µl trietanolamint. 

A pH-t 6 és 7 közötti értékre állítottuk be (ha túl lúgos volt, akkor mintát, ha pedig savas, 

akkor trietanolamint adtunk hozzá). 1 órán keresztül inkubáltuk 4 °C-on. 

A méréshez a következő puffert használtuk: 100 ml desztillált vízben 1,973 g 

NaH2PO4-ot és 2,232 g Na2EDTA-t oldottunk fel (pH 7,5).  

Frissen készítettük az alábbi oldatokat: 1.) a-oldat: 248 mg NADPH-t oldottunk fel 

1 ml pufferben, 2.) b-oldat:10 mg 5,5-ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav)-t 5 ml pufferben 

oldottunk fel, 3.) c-oldat: 60 µl GR-t 540 µl desztillált vízben oldottunk fel, 4.) d-oldat: 

1 ml 5 %-os szulfoszalicilsav oldatban 61 µl trietanolamint oldottunk fel. pH=6-7 között. 

A mérés során a következő összetevőket mértük össze az alábbi sorrendben: GSH 

mérésénél: 10 µl minta, 90 µl d-oldat, 800 µl a-oldat, 100 µl b-oldat, 20 µl c-oldat (a 

küvetta falához cseppentve, hogy a reakció csak az összekeverés pillanatában induljon el). 

GSSG mérésénél: 100 µl minta, 800 µl a-oldat, 100 µl b-oldat, 20 µl c-oldat (a 

küvetta falához cseppentve). Összerázás után 1 percig mértünk 412 nm-en. Egy mintából 3 

párhuzamos mérést készítettünk. 
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Kalibrációkor először kalibráló oldatot készítettünk: 36 ml 5 %-os szulfoszalicilsavhoz 

adtunk 2,2 ml trietanolamint, a pH-nak itt is 6-7 között kellett lennie. 

GSH kalibráció: 4,6 mg GSH-hoz adtunk 7,5 ml kalibráló oldatot (GSH 

koncentráció: 2000 µM volt). Kalibráló oldattal ezt az oldatot tízszeresére hígítottuk, így a 

kapott oldat koncentrációja 200 µM lett. 

Ezután a 200 µM-os GSH oldatból készítettük el az alábbi GSH koncentrációt 

tartalmazó oldatokat: 0 µM-os oldat (500 µl kalibráló oldat), 25 µM-os oldat (62,5 µl GSH 

oldat 437,5 µl kalibráló oldatban oldva) 50 µM-os oldat (125 µl GSH oldat  375 µl 

kalibráló oldatban oldva), 100 µM-os oldat (250 µl GSH oldat 250 µl kalibráló oldatban 

oldva). 

Mérésnél ezekből az oldatokból 100 µl-t mértünk a küvettába, így a GSH 

koncentráció a fent megadott értékű volt.  

GSSG kalibráció: 4,6 mg GSSG-hez adtunk 7,5 ml kalibráló oldatot (a GSSG 

koncentrációja: 1000 µM). Ezt az oldatot tízszeresére hígítottuk kalibráló oldattal, így a 

kapott oldat töménysége 100 µM lett. Ezután a 100 µM -os GSSG oldatból készítettük el 

az alábbi koncentrációjú GSSG oldatokat: 0 µM-os oldat (500 µl kalibráló oldat), 

6,25 µM-os oldat (31,25 µl GSSG oldat 468,75 µl kalibráló oldatban oldva), 12,5 µM-os 

oldat (62,5 µl GSSG 437,5 µl kalibráló oldatban oldva), 25 µM-os oldat (125 µl 

GSSG 375 µl kalibráló oldatban oldva). 

Mérésnél 100 µl-t mértünk be a fent említett oldatokból a küvettába, így a GSSG 

koncentráció a fent megadott értékű volt. Számolásnál a kalibráló oldatok segítségével 

meghatároztuk a mintánk GSH és GSSG tartalmát, majd a mért száraztömegre 

vonatkoztatunk. 

 

6.32. Fehérjetartalom mérése [Peterson 1983] 
A méréshez az 5.23. fejezetben ismertetett módszerrel feltárt sejteket és előzőleg 

hőlég sterilizálóban sterilezett tiszta kémcsöveket használtunk. 

Törzsoldatok: 1.) CTC oldat (1 liter desztillált vízben 1 g CuSO4*5H2O-t, 2 g Na/K 

tartarátot és 100 g Na2CO3-t oldottunk fel) 4 °C-on tároltuk. 2.) SDS oldat (50 ml 

desztillált vízben 2,5 g SDS-t oldottunk fel) 3.) NaOH oldat (100 ml desztillált vízben 3,2 g 

NaOH-t oldottunk fel). 4.) Folin-Ciocalteu's reagens (4 °C-on tároltuk). 

Frissen készítettük az alábbi oldatokat: A-reagens (CTC, SDS és NaOH 1:2:1 

arányban mértük össze). B-reagens (Folin-Ciocalteu's reagens és víz 1:5 arányú keveréke). 
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A mérést úgy végeztük el, hogy 1 ml desztillált vízben kb. 2-100 µg fehérje legyen, 

ezért 950 µl desztillált vízhez adtunk 50 µl-t a feltárt mintából. 

Ehhez az oldathoz 1 ml A-reagenst adtunk, vortexeltük és 10 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltuk, majd 0,5 ml B-reagenst adtunk az elegyhez, vortexeltük és 

újra szobahőmérsékleten inkubáltuk 20 percig (több mintánál az A- és a B-reagens 

hozzáadását stopperrel kontrolláltuk, hogy minden mintánál pontosan 10 perc legyen az 

első inkubáció). Miután letelt a 20 perc, fotométerrel 750 nm-en mértük le a minták 

abszorbanciáját. Minden mintából, valamint a két fehérjét nem tartalmazó referencia 

oldatból is 3 párhuzamos mérést készítettünk. 

Kalibrációs oldatot bovin szérum albuminból (BSA) készítettünk: 10 ml 0,5 mg ml–1 

koncentrációjú BSA oldatot úgy hígítottuk fel, hogy 1 ml desztillált vízben 25 µg, 50 µg, 

75 µg, 100 µg, 125 µg fehérje legyen. 

  54



 

7 Eredmények 

7.1 Phaffia rhodozyma karotenoid deficiens mutáns vizsgálata 
 

7.1.1. A törzsek szaporodás kinetikai vizsgálata 
A törzsek általános jellemzése céljából meghatároztuk az MCP 324-es szülői és az 

MCP 325-ös mutáns törzs szaporodásának időfüggését, és meghatároztuk a két törzs 

generációs idejét (11. ábra).  
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11. ábra P. rhodozyma szülői (■) és mutáns (●) törzsek szaporodási görbéi. 

 
A szülői törzs generációs ideje: 3,88 óra, középlogaritmikus fázisa: 28 óra, a mutáns 

törzs generációs ideje: 3,94 óra, a középlogaritmikus fázisa: 26 óra (11. ábra). Az ebből 

adódó eltérések kiküszöböléséhez a további méréseknél a mutáns törzs esetében két óra 

fáziseltolással korrigáltunk. 

 

7.1.2. A törzsek érzékenysége oxidatív stresszorokkal, nehézfémekkel és 
ozmotikus stresszorokkal szemben 

Meghatároztuk a törzsekre jellemző minimális gátló koncentráció értékeket oxidatív 

stresszorok közül MD-ra, H2O2-ra, t-BOOH-ra, és a nehézfémek közül cinkre, krómra, 

kadmiumra és az ozmotikus stresszorok közül kálium-kloridra és nátrium-kloridra (1. és 2. 

táblázat). A vad típusú törzshöz képest a karotenoid deficiens mutáns rezisztensebbnek 
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bizonyult a MD-al, t-BOOH-al, cinkkel, krómmal és kálium-kloriddal szemben, azonban 

érzékenyebbnek H2O2-re.  

A vizsgált minimális gátló koncentráció értékek alapján a mutánshoz hasonló 

rezisztenciát a tanszéken korábban megvizsgált egyéb fehér Phaffia mutánsokban nem 

észleltünk [Blaskó és mtsi. 2008]. 

Felmerült tehát a kérdés: mi okozza a mutáns rezisztenciáját, annak ellenére, hogy 

nem tartalmaz karotenoidokat és ilyen módon nem rendelkezik a karotenoidok antioxidáns 

hatásával? 

Ennek megválaszolására meghatároztuk a sejtekben a reaktív oxigén fajták 

intracelluláris koncentrációját és az oxidatív stresszorokkal szembeni védekező 

mechanizmusokban részt vevő enzimek specifikus aktivitását. 

 

MIC (mM)Törzs telepszín MD H2O2 t-BOOH
MCP 324 piros 0,1 4 1,0
MCP 325 fehér 0,2 3 1,2 

 
1. táblázat A P. rhodosyma szülői törzs és a mutáns telepszíne és minimális gátló 

koncentrációja oxidatív stresszorokkal szemben táptalaj felszínén.  
 
 

 Zn 
(mM)

Cr 
(mM)

Cd 
(mM)

KCl 
(mM)

NaCl
(mM)

MCP 324 1 800 80 900 34 
MCP 325 5 1000 80 2000 34 

 
2. táblázat A P. rhodosyma szülői törzs és a mutáns törzs minimális gátló 

koncentráció értékei nehézfémekkel és ozmotikus stresszorokkal szemben táptalaj 
felszínén. 

 
 

7.1.3. Intracelluláris O2
•- koncentráció meghatározása 

Fluoriméterrel határoztuk meg a szülői és a mutáns törzs intracelluláris szuperoxid 

gyök koncentrációját. A fluorimetriás mérések alapján azt tapasztaltuk, hogy a mutáns 

szuperoxidgyök koncentrációja 0,01 ± 0,002 µMol(mg protein)-1-nek a szülői törzsben 

pedig 0,10 ± 0,010 µMol(mg protein)-1-nek adódott (12. ábra). A t-próba alapján az eltérés 

szignifikáns (p<0,05 szinten). 
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12. ábra Intracelluláris O2
•- koncentráció a P. rhodozyma szülői (■) és mutáns (■) 

törzsekben.  
 
 

7.1.4. Intracelluláris H2O2 koncentráció meghatározása 
Meghatároztuk a szülői és a mutáns törzsek intracelluláris H2O2 koncentrációját. A 

flowcitométerrel végzett mérések alapján azt tapasztaltuk, hogy a mutáns peroxid ion 

koncentrációja 60 perc után 1 ± 0,157 µmol (perc mg protein)-1 -nak bizonyult, míg a szülői 

törzsben 0,235 ± 0,088 µmol (perc mg protein)-1-nak adódott (13. ábra). A t-próba alapján 

az eltérés szignifikáns (p<0,05 szinten). 

0 20 40 60
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Fl
uo

re
sz

ce
ns

 in
te

nz
itá

s

Idõ (perc)

 

13. ábra Intracelluláris H2O2 koncentráció. P. rhodozyma szülői MCP 324 (□), és 
mutáns MCP 325 (○) törzsek. 
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7.1.5. A Cr(V) és •OH intracelluláris koncentrációjának meghatározása EPR-
spektrumok alapján  

Mivel eltérést tapasztaltunk a P. rhodozyma szülői MCP 324 és mutáns MCP 325 

törzsek krómmal szembeni minimális gátló koncentrációkban, ezért megvizsgáltuk a 

törzsek Cr(VI) redukáló képességét EPR spektroszkópia segítségével, valamint PBN 

gyökfogó molekula alkalmazásával ezzel egy időben meghatároztuk a sejtek intracelluláris 

hidroxilgyök koncentrációját. Első lépésben X-Pressel feltárt sejteket használva felvettük a 

törzsek EPR spektrumait K2Cr2O7 hozzáadása után, majd K2Cr2O7 és 2 mM NADPH 

hozzáadását követően. Ez a kísérlet egyben választ ad a törzsek oxidoredukciós egyensúlyi 

állapotára és a redukciós kapacitásukra [Pesti és mtsi. 2002, Gazdag és mtsi. 2003].  

Az EPR spektrumok kettős integráljából származtatott eredmények azt mutatták (3. 

táblázat, 14. ábra), hogy a •OH koncentrációja a szülői törzsben 61 ± 12 %-kal magasabb 

volt, mint a mutánsban. A jelenséget a szülői törzsben a Cr(V) 4,8-szor magasabb értéke is 

megerősítette. NADPH hozzáadása után a szülői törzs •OH és Cr(V) koncentrációja nem 

változott, míg a mutánsé 2,4-szeresére illetve 3,2-szeresére emelkedett. 
•OH Cr(V) 

Törzs Kezelés kettős integrál (mg protein)-1

PBN+Cr(VI) 0,115 ± 0,0138 6,019 ± 0,70 MCP324 
PBN+Cr(VI)+NADPH 0,092 ± 0,011 5,254 ± 0,63 
PBN+Cr(VI) 0,070 ± 0,0084** 1,260 ± 0,15*** 

MCP325 PBN+Cr(VI)+NADPH 0,166 ± 0,019*** 4,047 ± 0,040 
 

3. táblázat Cr(V) és PBN-OH koncentrációi a P. rhodozyma szülői és a mutáns 
törzsekben.  
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14. ábra P. rhodozyma szülői (―)és mutáns (―) törzsének EPR spektruma 15 perccel a 
0,1 M PBN-tartalmú puffer (pH 7,2) hozzáadása után: (A) 2 mM K2Cr2O7, (B) 2 mM 

K2Cr2O7 és 2 mM NADPH jelenlétében. 
 

 

7.1.6. Redukált és oxidált glutation koncentrációjának, a SOD, a CAT és a GR 
enzimek specifikus enzimaktivitásának meghatározása  

Irodalmi adatok szerint összefüggés mutatható ki a Cr(VI) redukáló képesség és a 

glutation tartalom között, ezért megmértük a sejtek redukált és oxidált glutation 

koncentrációját száraz tömegre vonatkoztatva [Gazdag és mtsi. 2003].  

A GSH koncentrációjában szignifikáns csökkenést tapasztaltunk a mutáns esetében, 

míg a GSSG szintjében szignifikáns növekedés mutatkozott, valamint a GSH/GSSG arány 

is lecsökkent a mutánsban (4. táblázat). 

A szuperoxid gyökök diszproporcióját katalizáló SOD enzim specifikus 

enzimaktivitása a mutánsban 0,003 ± 0,0010-ra csökken a szülői törzsben mért 0,0009 ± 0,0002-

es értékhez viszonyítva (4. táblázat). 

Megmértük a specifikus CAT enzimaktivitást. A CAT enzimaktivitása a mutánsban 

nagymértékben lecsökkent. Indukálhatóságát 1 órás 2 mM-os H2O2 kezelés hatására 

vizsgáltuk. A kataláz specifikus enzimaktivitása a szülői törzsben indukált körülmények 

között nem változott, míg a mutánsban az alapállapothoz képest jelentősen megemelkedett, 

de még így sem érte el a szülői törzsben mért értéket (4. táblázat).  

A glutation oxidált formájának visszaredukálásáért a GR enzim a felelős. Annak 

megválaszolására, hogy okozhatja-e a redukált glutation koncentráció csökkenését a GR 

specifikus enzimaktivitásában bekövetkezett változás, megmértük a törzsek glutation-
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reduktáz specifikus enzimaktivitását, amely azonban nem mutatott szignifikáns eltérést (4. 

táblázat). 

 

 

         MCP 324       MCP 325 
GSHa         1,27 ± 0,16       0,87 ± 0,15** 
GSSGa       0,107 ± 0,016     0,135 ± 0,005** 
GSSG/GSH         12,0 ± 1,85       6,41 ± 0,93** 
SODb     0,0009 ± 0,0002     0,003 ± 0,0010** 
CATc       16,48 ± 1,48        1,05±0,70*** 
indukált CATc       16,04 ± 1,78     12,25 ± 0,90** 
GRd     271,12 ± 15,01   222,77 ± 38,24 

 

Mértékegységek: a µmol (mg protein)-1, b egység (min mg protein)-1, c µM (min mg protein)-1, 

d nM (min mg protein)-1. Indukálás: 1 órás 2 mM-os H2O2 kezeléssel. 

4. Táblázat. A P. rhodozyma szülői és a mutáns törzs intracelluláris GSH, GSSG 
koncentrációi, a GSH/GSSG aránya, valamint specifikus SOD,CAT és GR enzimaktivitása. 

 
 

7.2 Patulin hatása a Schizosaccharomyces pombe-ra.  
 

7.2.1. Szaporodási görbe felvétele, generációs idő meghatározás 
A patulinnak az élesztő sejtmembránjára gyakorolt hatásának vizsgálatához az S. pombe 

230-as ura4-D18, h- törzsét választottuk azért, mert ez a törzs a későbbiekben 

transzformálható igény szerint a pUR18  autoreplikatív plazmiddal [Koósz és mtsi. 2008]. 

A további vizsgálatok elvégzéséhez szükség volt a törzs általános jellemzésének 

elvégzésére, amelynek első lépéseként meghatároztuk a szaporodási görbéjét illetve a 

generációs idejét. Az anyag és módszer fejezet 5.4-es pontjában ismertetett tenyésztési 

körülmények mellett a törzs generációs ideje 1,76 órának, középlogaritmikus fázisa 15 órának 

adódott (15. ábra).  
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15. ábra S. pombe szaporodási görbéje a sejtszám (●) és a szuszpenzió OD595nm-ja (▲) 

alapján. 
 

7.2.2. Patulin szaporodásgátló hatásának vizsgálata 
A patulin élesztő sejtekre kifejtett hatásának vizsgálata céljából, következő lépésként 

meghatároztuk a patulin szaporodásgátló hatását különböző patulin koncentrációkat használva 

(16. ábra). 

5 µM-os patulin koncentrációnál a sejtek szaporodása megegyezett a kontrolléval, gátlás 

nem volt megfigyelhető. 35 óra elteltével 50 µM patulin hatására a szaporodás mértéke a 

kontrollhoz képest kissé csökkent, míg 500 µM illetve 1000 µM patulin 32 %-os illetve 83 %-

os szaporodás gátlást okozott. Az 50-1000 µM-os koncentrációk koncentráció függő módon 

késleltették a sejtpopulációk logaritmikus fázisba lépését. Ez alapján a további kísérletekhez 

az 50 µM-os illetve az 500µM-os patulin koncentrációt választottuk. 
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16. ábra A patulin szaporodásgátló hatása a S. pombe–re. Kontroll (■), 5 µM patulin (●), 50 

µM patulin (▲), 500 µM patulin(▼), 1000 µM patulin (♦). 
 
 

7.2.3. Minimális gátló koncentráció meghatározása mikrodilúciós módszerrel 
A patulin kezelés koncentrációjának megállapításához szükséges volt a mikotoxin S. 

pombe-ra gyakorolt citotoxikus hatásának meghatározására. A patulin minimális gátló 

koncentrációja a S. pombe törzsre 162,2 µM-nak adódott (17 ábra). A vizsgálathoz használt 

mikrodilúciós módszer egy speciális, kis térfogatot alkalmazó módszer, amellyel a táptalaj 

felszínén mért MIC jelentős eltérést mutathat, ezért használtunk a későbbiekben nagyobb 

patulin koncentrációt méréseinknél. 
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17. ábra Patulin minimális gátló koncentrációjának meghatározása S. pombe-nél 

mikrodilúcióval.  
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7.2.4. Pusztítási görbe felvétele patulinnal szemben 
A patulin élesztő sejtekre gyakorolt gátló hatásának további vizsgálatához felvettük a 

törzs különböző patulin koncentrációkkal szembeni pusztítási görbéit (17. ábra). A vizsgálat 

során 60 perc után a kontrollhoz viszonyítva a sejtek telepképző képességében 10 µM patulin 

koncentrációnál 22,4 %-os, 30 µM-nál 27,4 %-os 50 µM-nál 61,9 %-os, míg 500 µM-nál 

95,7 %-os csökkenést mértünk (18. ábra). Ez alapján a szubletális patulin koncentráció (az a 

toxinkoncentráció, ahol a sejtek 80 %-a túlél) az adott törzsre 10 µM-nak adódott. 
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18. ábra A patulin pusztítási görbéje a S. pombe törzs középlogaritmikus tenyészetén. 

Kontroll (■), 10 µM patulin (●), 30 µM patulin (▲), 50 µM patulin (▼), 500 µM patulin (♦). 
 
 

7.2.5. Adaptációs görbe felvétele patulinra 
A pusztítási görbe segítségével meghatározott szubletális patulin koncentrációval 

(10 µM) történt 1 órás előkezelés után megvizsgáltuk, hogy az előkezelés hatására vajon létre 

jön-e adaptáció az élesztősejtekben. Azt tapasztaltuk, hogy 1 órás szubletális koncentrációjú 

patulin kezelés után a sejtek nagyobb százaléka képes telepet képezni patulinnal való kezelés 

hatására, mint az előkezelés nélküli mintákban. 60 perc után 50 µM patulin koncentráció 

esetén a telepképző képesség a kontrollhoz viszonyítva 38,1 %-ról 83,7 %-ra míg 500 µM-nál 

4,3  % -ról 58,3 %-ra emelkedett (19. ábra). 
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19. ábra Pusztítási görbe S. pombe középlogaritmikus tenyészetén 1 órás 0 µM (A) és 10 µM 

(B) patulin előkezelés után. Kontroll (■) 50 µM patulin (▲) 500 µM patulin (●). 
 

7.3 Patulin hatása a Schizosaccharomyces pombe membránjára 

A patulin sejtmembránra gyakorolt hatásának vizsgálatához szükségünk volt az 

esetleges protoplasztlízis indukáló hatásának ismeretére, ezért meghatároztuk a különböző 

patulin koncentrációkkal kezelt tenyészetek optikai denzitás (OD595nm) valamint protoplaszt 

számának változását az idő függvényében. Azt tapasztaltuk, hogy a patulin még 1000 µM-os 

koncentrációban sem okozott a vizsgált időtartam alatt (120 perc) protoplasztlízist (kísérleti 

adatokat nem közlünk). 

 

7.3.1. Membránfluiditás vizsgálata EPR spektroszkópia alkalmazásával 
EPR spektroszkópia segítségével vizsgáltuk a patulinnak a membránok funkcionális és 

strukturális tulajdonságaiban változásokat előidéző képességét. Kísérleteinkben a patulin 

hatására a S. pombe középlogaritmikus fázisú tenyészetéből készült protoplasztok 

hőmérsékletfüggő membránfluiditásában bekövetkező változásokat detektáltuk.  

Az RSSmin és RSSlin értékek összehasonlítása során a két egyenessel történő kalkulációk 

minden mintánál szignifikánsan pontosabb illeszkedést adtak a mért spektroszkópos 

adatokhoz, mint az egy-egyenes illesztések (5. táblázat). A törzs membránjára jellemző 

fázistranzíciós hőmérséklet, amelyet a két egyenes töréspontja mutat 14,1 ºC, amely 20 

perces, 50 µM-os patulin kezelés hatására 13,9 ºC-ra csökkent (20. ábra). 500 µM-os patulin 

kezelés hatására a membrán fázistranzíciós hőmérséklete 10,1 ºC – ra (21. ábra), 1000 µM-os 

patulin kezelés hatására pedig 8,7 ºC-ra (22. ábra) csökkent. A fázis tranzíciós hőmérséklet 

csökkenése valamint a 2A’zz rövidülése azt mutatja, hogy patulin hatására a plazmamembrán 

fluiditás megnövekedett (5. táblázat, 23. ábra). Ennek mértéke koncentrációfüggő (24. ábra). 
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Töréspont RSSmin RSSlin F teszt t-teszt Patulin 
koncentráció 

(µM) (°C) Tört 
vonal 

Egyetlen 
egyenes (p < 0,05) (p < 0,05) 

0 14,1 0,10623 2,968 161,67 15,9042 
50 13,9 0,69032 3,44833 23,973 6,263 
500 10,1 0,19416 0,69208 Nincs adat 5,546 
1000 8,7 0,7826 2,0507 9,7225 4,2918 

 

5. táblázat A 0 µM, 50 µM; 500 µM; 1000 µM patulinnal kezelt S. pombe protoplasztok 

töréspontja, a minimális maradék négyzetösszeg két egyenes illesztése esetén (RSSmin) és egy 

egyenesre (RSSlin), valamint az F-teszt és t-teszt [n-4] értékei. A fázistranzíciós hőmérséklet 

konfidencia intervalluma ± 1 °C. 
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20. ábra A S. pombe törzs csatolási állandója kezeletlen protoplasztokon (■) illetve 50 µM 

patulinnal kezelt protoplasztokon (□) a hőmérséklet függvényében ábrázolva. (Fázistranzíció). 
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21. ábra A S. pombe törzs csatolási állandója kezeletlen protoplasztokon (■) illetve 500 µM 

patulinnal kezelt protoplasztokon (□) a hőmérséklet függvényében ábrázolva. (Fázistranzíció). 
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22. ábra A S. pombe törzs csatolási állandója kezeletlen protoplasztokon (■) illetve 1000 µM 

patulinnal kezelt protoplasztokon (□) a hőmérséklet függvényében ábrázolva. (Fázistranzíció). 
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23. ábra Az 5-SASL-lal jelölt S. pombe membránok EPR spektrumának változása 1000 µM 

patulin hatására. 
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24. ábra A S. pombe plazmamembránjának fázistranzíciós hőmérséklet változása a patulin 

koncentráció függvényében ábrázolva. 
 
 

7.3.2. 260 nm-nél emittáló anyagok kiáramlásának vizsgálata 
A patulin emissziós spektruma szerint 260 nm körüli tartományban fényelnyelési 

tulajdonsággal rendelkezik, ezért szobahőmérsékleten a kiáramló anyagok 260 nm-nél mért 
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fényelnyelését elfedi [Pohland és mtsi. 1982]. Ezért a patulint is tartalmazó szuszpenzióban a 

hatására kiáramló, 260 nm-nél abszorbanciával rendelkező anyagok mennyiségének 

növekedését közvetlenül nem tudtuk mérni. Méréseink során a feltárt sejtekben található 

260 nm-nél fényelnyeléssel rendelkező anyagok abszorbanciájának változását detektáltuk. A 

23. ábrán három független párhuzamos mérés reprezentatív görbéje (20 percnél 50 µM 

patulinnál 25 %; 500 µM-nál: 30,5 %; 1000 µM-nál: 34 %). A kiáramlás mértéke 20 és 60 

perc között jelentősen mérséklődik (25. ábra). 
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25. ábra Patulin hatására kiáramló 260 nm-nél emittáló anyagok vizsgálata a S. pombe közép 

logaritmikus fázisú sejtjein. A feltárt sejtekben található 260nm-nél emittáló anyagok 
összkoncentrációjának változása. Kontroll (■), 50 µM patulin (▲), 500 µM patulin (●) és 

1000 µM patulin (♦). 
 
 

7.4 Patulin oxidatív stressz indukáló hatásának vizsgálata 
Schizosaccharomyces pombe-n. 

 

7.4.1. Intracelluláris szuperoxid gyök koncentráció meghatározása 
A patulin oxidatív stressz indukáló képességének vizsgálatához első lépésben 

meghatároztuk a ROS közül a O2
•- koncentrációját flowcitométerrel. A O2

•- koncentrációja a 

S. pombe sejtekben 1 órás 50 µM koncentráció esetén 1,25-szeresére 500 µM-os patulin 

kezelés hatására 2,4-szeresére, 1000 µM patulin koncentráció esetén 6,3-szorosára nőtt. (6. 

táblázat, 26. ábra). 
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26. ábra A O2

•- intracelluláris koncentrációjának megfelelő fluoreszcens intenzitása az idő 

arányában ábrázolva λex=488 nm, λem=585 nm. Kontrol (■), 50 µM (▲), 500 µM (●) és 1000 

µM (♦) patulin koncentráció. 
 

Patulin koncentráció (µM) 
Idő (perc)  

Kontrol 50 500 1000 
0 11,85 ± 0,072 11,85 ± 0,072 11,85 ± 0,073 11,85 ± 0,072 
30 66,86 ± 0,63 82,41 ± 0,67 121,55 ± 1,16 163,16 ± 1,41 
60 60,94 ± 0,59 78,23 ± 0,68 120,50 ± 1,17 144,85 ± 1,30 

 

6. táblázat A O2
•- intracelluláris koncentrációjának megfelelő fluoreszcens intenzitása a 

különböző patulin koncentrációk függvényében. 
 

7.4.2. Intracelluláris peroxid koncentráció meghatározása 
Következő lépésként meghatároztuk a peroxid ion intracelluláris koncentrációját. A 

H2O2 koncentrációja már 50 µM patulin koncentráció esetén is az 1,3-szorosára növekedett a 

kontrolhoz viszonyítva. 500 µM-os kezelés hatására a hidrogénperoxid koncentrációja csupán 

1,2-szeresére emelkedett, míg 1000 µM-os kezelés hatására 2,8-szoros növekedést mutattunk 

ki (7. táblázat, 27. ábra). 
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27. ábra A H2O2 intracelluláris koncentrációjának megfelelő fluoreszcens intenzitása az idő 

arányában ábrázolva λex=488 nm, λem=585 nm. Kontrol (■), 50 µM (▲), 500 µM (●) és 

1000 µM (♦) patulin koncentráció. 
 

Patulin koncentráció (µM) Idő (perc)  Kontrol 50 500 1000 
0 6,51 ± 0,07 6,51 ± 0,07 6,51 ± 0,07   6,51 ± 0,07 
30 7,39 ± 0,08 10,85 ± 0,14 11,53 ± 0,20 19,22 ± 0,19 
60 8,15 ± 0,13 10,40 ± 0,12 9,41 ± 0,13 23,05 ± 0,349 

 

7. táblázat A H2O2 intracelluláris koncentrációjának megfelelő fluoreszcens intenzitása a 

különböző patulin kezelési koncentrációk függvényében. 

 

7.4.3. Intracelluláris hidroxil gyök mérése feltárt mintákból 
A szuperoxid és peroxid ion koncentrációk meghatározása után a ROS-ok harmadik 

fontos tagjának intracelluláris koncentrációját, és a sejt összredukciós képességét jól tükröző 

Cr(VI) redukáló képességet határoztuk meg. A spektrumok kettős integráljából számolt 

eredményeket a minták összfehérje tartalmára korrigáltuk.  

Cr(VI) hozzáadása után a kontrol minták •OH koncentrációja szignifikánsan 

alacsonyabb volt az 500 µM patulinnal kezelt mintában mért értékhez viszonyítva, viszont a 

kezelt minta krómredukciós képessége csak 48 %-a a kezeletlen mintában mérhetőnek (8. 

táblázat, 28.(A) ábra).  
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NADPH hozzáadásakor a •OH gyök koncentrációja mintegy négyszeresére, míg a Cr(V) 

jel 2 illetve 4-szeresére emelkedett a kezelt illetve a kezeletlen mintában a kizárólag Cr(VI)-ot 

tartalmazó mintákhoz képest (8. táblázat, 28.(B) ábra). 

Ha a mintákhoz NADPH helyett H2O2-t adtunk a •OH koncentráció mintegy duplájára 

emelkedett, míg a sejtek Cr redukciós képesség lecsökkent a kezeletlen mintákban az 

alaphelyzetben mért érték 19 %-ára, a patulinnal kezeltben 65 %-ára (8. táblázat, 28.(C) ábra). 

Amennyiben a mintákhoz egy időben H2O2-t és NADPH-t is adtunk, a •OH gyök 

koncentrációja 13,8-szorosára emelkedett a kezeletlen, és 9,5-szörösére a patulinnal kezelt 

mintákban a csak Cr(VI)-ot tartalmazó mintákhoz képest. Ezzel szemben a Cr(V) 

koncentrációja a kontrolban a kizárólag Cr(VI)-ot tartalmazó minták 0,4-szeresére csökkent, 

míg a patulinnal kezeltben a 2,5-szeresére nőtt (8 táblázat, 28.(D) ábra). 
•OH Cr(V) Patulin 

koncentráció Kezelés 
kettős integrál (mg protein)-1

PBN + Cr(VI) 1,96 ± 0,055 42,9 ± 7,15 
PBN + Cr(VI) + NADPH 8,46 ± 1,30  103 ± 54,2 
PBN + Cr(VI) + H2O2 4,97 ± 1,52 8,08 ± 5,71 

0 µM 

PBN + Cr(VI) + NADPH + H2O2 27,2 ± 0,00 17,1 ± 0,9 
PBN + Cr(VI) 2,11 ± 0,00 22,3 ± 3,45***

PBN + Cr(VI) + NADPH 7,20 ± 1,45  107 ± 69,8 
PBN + Cr(VI) + H2O2 4,11 ± 0,49 14,6 ± 3,25*500 µM 

PBN + Cr(VI) + NADPH + H2O2 19,5 ± 7,15** 54,9 ± 21,05***

 

8.táblázat Cr(V) és PBN-OH koncentrációi a S. pombe törzs feltárt sejtjein 0 és 500 µM 

patulin kezelés hatására. 
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28. ábra Az S. pombe feltárt sejtek EPR spektruma 15 perccel a 0,1 M PBN-tartalmú puffer 

hozzáadásával. Kezelési koncentrációk: 0 µM patulin (―) és 500 µM patulin (―). 

(pH 7,2) hozzáadása után: (A) 2 mM K2Cr2O7, (B) 2 mM K2Cr2O7 és 2 mM NADPH (C) 

2 mM K2Cr2O7 és 2 mM H2O2, (D) 2 mM K2Cr2O7 2 mM NADPH és 2 mM H2O2 
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 Specifikus antioxidáns enzimaktivitások és az intracelluláris GSH/GSSG7.4.4.  
koncentráció 

ek 

tását, valamint a redukált és oxidált glutation intracelluláris koncentrációját.  

 

Mn(II

entrációja 67 %-ra és a 

GSH/

Egy órás 500 µM-os patulin kezelést követően meghatároztuk az antioxidáns enzim

specifikus aktivi

Azt tapasztaltuk, hogy a kezeletlen mintához képest a citoplazmatikus 

Cu(II)/Zn(II) SOD specifikus aktivitása 33 %-kal megemelkedett, míg a mitokondriális

I) SOD aktivitásában nem tapasztaltunk különbséget. Nem tapasztaltunk változást a GR, 

GPx, és G6PD enzimek specifikus aktivitásában sem a kezelt, sem a kezeletlen minták között, 

de a CAT specifikus aktivitása 120%-kal, a GST specifikus aktivitása pedig 58%-kal 

bizonyult magasabbnak a patulinnal kezelt mintákban (9. táblázat).  

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az intracelluláris GSH koncentrációja 58 %-ra 

csökkent a kezeletlen mintákhoz képest, viszont a GSSG konc

GSSG aránya is 87 %-ra csökkent a kontrolhoz képest (9. táblázat). 

 
  

0 µM Pat 500 µM Pat 
aCu(II)/Zn(II)SOD 0,009 ± 0,002   0,012 ± 0,001** 

Mn(III)SODa   0,002 ± 0,0001 0,002 ± 0,0001 
GRb  18,023 ± 1,64     17,700 ± 0,21 

     
 20,233 ± 0,76*** 

G

** 
G G 

CATc  2,043 ± 0,19    4,513 ± 0,24*** 
GSTb  12,867 ± 0,95 

PXb    1,567 ± 0,21       1,529 ± 0,14 
G6PDb  159,53 ± 1,24     176,57 ± 24,46 
GSHc     3395 ± 4,9     1984 ± 73,2*** 

GSSGc    55,17 ± 3,35    37,11 ± 1,30*
SH/GSS 59,53 51,46 

 
Mértékegység ség (min , b nM -1), c µM (min 

(mg protein)-1). 

9. táblázat A S. pombe feltárt 0 µ ulinnal kezelt mintáinak Cu(II)/Zn(II) 

és Mn(III) SOD, GR, CAT, GST, GPx, G6PD specifikus aktivitása és az intracelluláris GSH 

ek: a egy  (mg protein)-1)  (min (mg protein)

 

M és 500 µM pat

és GSSG koncentrációk. 
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8 Eredmények értékelése 
 

8.1. Phaffia rhodozyma karotenoid termelő mutáns vizsgálata  
A karotenoid szintézis mutánsok előzetes vizsgálata során, a figyelem középpontjába 

került egy fehér mutáns (MCP 325), amely szignifikáns rezisztenciát mutatott olyan oxidatív 

stresszorokkal szemben, mint a lipidperoxid, a menadion, vagy a K2Cr2O7 (1. és 2. táblázat).  

Kollégáim meghatározták a karotenoid összetételt és kiderült, hogy míg a szülői törzs 

(MCP 324) 62 % asztaxantint, 23 % cisz-asztaxantint, 12 % β-kriptoxantint, 1 % β-karotint és 

2 % ismeretlen, nem poláros karotenoidokat tartalmazott, addig a mutánsban benzolban 

oldható karotenoidokat nem sikerült kimutatni, amelynek valószínűleg a fitoén szintézisben 

bekövetkezett mutáció az oka.  A mutáns olyan oxidatív stresszorokkal szembeni 

érzékenységében tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket, mint a szuperoxid gyök képző hatású 

MD, a H2O2, a lipid peroxidáció előidézéséért felelős t-BOOH és a GSH-koncentráció 

csökkentő hatású Cr(VI) (1. és 2. táblázat) [Rush 1985, Shi és Dalal 1990, Greenberg 1990, 

Girard és mtsi. 1994, Blaskó és mtsi. 2008]. 

A karotenoidok hiánya azonban nem magyarázza a mutáns megváltozott stressz 

érzékenységét. Bár a tesztelt karotenoid deficiens mutánsoknál az előzetes stresszvizsgálatok 

során kimutattak kis különbségeket a Cd2+-mal és H2O2-dal szembeni minimális gátló 

koncentrációkban, de az MCP 325-ös mutáns kivételével nem tapasztaltak szignifikáns 

változás a MD, t-BOOH, Cr(VI), Zn2+, KCl és NaCl érzékenységben [Blaskó és mtsi. 2008]. 

A jelenség magyarázata az lehet, hogy a karotenoidok csak mérsékelt szerepet játszanak a 

stressztoleranciában P. rhodozymá-ban. Következésképpen, az MCP 325-ös mutánsban 

detektált oxidatív stresszorokkal szembeni rezisztenciákat egy másik mutáció okozhatta.  

A törzsek vizsgálata során kiderült, hogy a szülői és a mutáns törzs generációs ideje 

gyakorlatilag megegyezett (11. ábra). Ezt követően a sejtek oxidációs-állapotát jól jellemző 

ROS intracelluláris koncentrációjának meghatározásával igyekeztünk feltárni az észlelt 

változások hátterét. 

A szülői törzshöz képest, az MCP 325-ös mutáns szignifikánsan alacsonyabb 

intracelluláris O2
•- koncentrációt mutatott (12. ábra). Ezzel párhuzamosan specifikus SOD 

aktivitás is szignifikánsan magasabb volt a mutánsban (4. táblázat). 
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Az intracelluláris peroxid ion koncentrációja mintegy 6-szorosa a szülői törzsben 

találhatónak, melyet valószínűleg a 16-szor alacsonyabb kataláz aktivitás idézett elő (13. ábra, 

4. táblázat). 

A reaktív •OH termelő képességet és a Cr(VI) redukáló képesség vizsgálatának 

eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. A K2Cr2O7 hozzáadása után 15 perccel a •OH 

koncentrációja a szülői törzsben 61 ±12 %-kal volt magasabb, mint a mutánsban. Ezzel 

párhuzamosan a Cr(VI) redukáló képesség 4,8-szor magasabb, és a H2O2 valamint a GSH 

koncentrációja szignifikánsan alacsonyabb volt a szülői törzsben (14. ábra, 3.-4. táblázat). A 

GSH és a GR/NADPH rendszer a Cr(VI)-nak a Cr(V)-má történő redukciójában játszanak fő 

szerepet, a H2O2 pedig a Cr(V) Cr(VI)-tá történő visszaoxidálásához, valamint a •OH-nek a 

Fenton típusú Haber-Weiss ciklusban való termelődéséhez szükséges [Pinto és mtsi. 1984, 

Wang és Ballatori 1998, Pesti és mtsi. 2002].  

A GR specifikus aktivitása mindkét törzsben azonosnak bizonyult (4. táblázat).  A 

NADPH hozzáadása után a mutánsban detektált Cr(V) és •OH koncentráció növekedés a sejt 

kiegyensúlyozatlan oxidációs állapotára utalt (3. táblázat). Hasonló jelenséget figyeltek meg 

olyan Cr toleráns S. pombe mutánsoknál, amelyek alacsony GSH koncentrációt mutattak 

[Gazdag és mtsi. 2003].  

Megvizsgáltuk a törzsekben a kataláz indukálhatóságát. A szülői törzs indukálatlan 

állapotban a mutánshoz képest magasabb specifikus kataláz aktivitással rendelkezett, amely 

azonban H2O2 hatására nem változott. Ehhez képest a mutáns nagyon alacsony alap kataláz 

aktivitása indukció hatására 11,6-szorosára emelkedett, és megközelítette a mutánsban mért 

kataláz aktivitás értékét (4. táblázat). 

A magas peroxid ion koncentráció és a magas kataláz indukálhatóság első pillantásra 

ellentmondásosnak tűnhet, azonban Wilkinson [1996] S. pombe-ban bebizonyította, hogy a 

kataláz gén MAP kináz kaszkád rendszer általi szabályozása nagyon erősen függ a H2O2 

koncentrációjától. Ez alapján valószínűsíthetjük, hogy bár a mutánsban a peroxid ion 

koncentrációja a szülői törzshöz képest magas, mégsem éri el a kataláz indukciójához 

szükséges küszöbértéket, amelynek segítségével a sejt visszaállíthatná az oxido-redukciós 

egyensúlyát. 

Minden eredmény arra utal, hogy az MCP 325-ös mutánsban a fitoén szintézisben 

történt mutáció mellett, egy másik mutáció is bekövetkezett, amely egy belső stresszforrássá 

vált a sejtek számára. Hasonló egy génes mutációt írtak le hasadó élesztőben egy Cr(VI) 

toleráns mutánsban, amely kiegyensúlyozatlan oxido-redukciós állapotot és oxidatív 

stresszorokkal szembeni megváltozott érzékenységet, illetve rezisztenciát eredményezett 
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[Gazdag és mtsi. 2003]. Ez a stressz azonban még tolerálható volt az MCP 325-ös mutáns 

sejtek számára és a fentiekben részletezett regulációs folyamatokkal olyan részleges 

molekuláris adaptáció valósult meg, amely révén a sejtek generációs ideje és osztódási rátája 

nem változott a szülői törzshöz képest. A részleges adaptációs folyamatokat bizonyítja a 

vizsgált oxidatív stresszorokkal szemben megváltozott érzékenység/tolerancia. Talán itt 

megkockázatható egy általánosítás, nevezetesen állati és emberi sejtekben számos olyan 

mutáns allél jelenhet meg homozigóta állapotban, amely nem eredményezi a sejt, az élő 

szervezet pusztulását, de kiegyensúlyozatlan oxido-redukciós állapotot és ezen keresztül 

olyan fenotípusosan tapasztalható „betegséget” okozhat mint például a redox fémekkel 

szembeni bőrérzékenység stb. 

 

8.2. Az S. pombe törzs általános jellemzése 
A vizsgált S. pombe törzs általános jellemzésének első lépéseként meghatároztuk a 

generációs idejét, amely 1,76 óra (15. ábra). Az előkísérletek során a törzs aflatoxin G1-gyel, 

aflatoxin B1-gyel, deoxinivalenollal, ochratoxin A-val, zearalenonnal és patulinnal szembeni 

mikrodilúciós minimális gátló koncentrációját az NCCLS 2002-es szabványnak megfelelően 

végeztük el. Szaporodásgátlást mindössze a patulin és a zearalenon esetében tapasztaltunk, 

melynek értéke zearalenon esetében 1000 µM, patulin esetében pedig 162,2 µM volt, amely 

103 sejt ml-1 induló sejtkoncentráció mellett 95 %-os növekedésgátlást okozott. (17. ábra.). A 

patulin által előidézett szaporodás gátlás vizsgálatnál 5 µM patulinnak nem volt detektálható 

hatása a sejtekre. 50 µM patulin kissé késleltette a sejtek logaritmikus fázisba lépését, míg 

500 és 1000 µM patulin rendre 32 %-os és 83 %-os csökkenést idézett elő a sejtosztódásban a 

35 órás tenyésztési idő végére. Az 500 µM-os patulin koncentráció 10, az 1000 µM-os 20 

órával késleltette a sejtek logaritmikus fázisba lépését (16. ábra). Iwahashi és munkatársai 

hasonló eredményt kaptak Saccharomyces cerevisiae esetében, ahol 50 ppm patulin 

koncentráció szaporodásgátló, ám nem letális hatást fejtett ki a sarjadzó élesztő sejtekre 

[Iwahashi és mtsi. 2006]. 

Ezek az adatok valószínűsítették egy esetleges adaptációs folyamat létrejöttét patulinnal 

szemben, amely jelenséget tudomásunk szerint ez idáig nem vizsgálták. A 10, 30, 50 és 

500 µM-os patulin kezelés rendre 22,4 %-os, 27,4 %-os, 61,9 %-os és 95,7 %-os csökkenést 

idézett elő a sejtek telepképző képességében (18. ábra.). Az 1 órás szubletális (10 µM) patulin 

előkezelést követő 50 és 500 µM patulinnal történő kezelés hatására a sejtek túlélőképessége 
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szignifikánsan megemelkedett 38,1 %-ról 83,7 %-ra, és 4,3 %-ról 58,3 %-ra (19. ábra.). Ez azt 

bizonyította, hogy a patulinnal szemben adaptációs válasz jött létre.  

 

8.3. Patulin hatása a S. pombe membránjára 

Csupán néhány publikáció foglalkozik a patulin membránra gyakorolt indirekt 

hatásával. Patkány vese sejtekben intracelluláris protein kiáramlását írták le 0,5 és 1,0 mM 

patulin koncentráció hatására, amely sejtmembrán perturbációra utalt [Braunberg és mtsi. 

1982]. LCC-PK1 sejtek esetében 50 µM patulin gyors Ca2+ beáramlást okozott, amely indirekt 

módon a membrán strukturális és funkcionális integritásának elvesztésére utalt [Riley és 

Showker 1991]. Patkány hepatocita sejtek membrán potenciáljában nem észleltek változást 

1000 µM patulin hatására sem [Barhoumi és Burghardt 1996]. Az irodalmi adatok 

ellentmondásosan ugyan, de arra utaltak, hogy patulin hatására valamilyen változás 

következhet be a membránban. Tudomásunk szerint azonban eddig a patulin membrán-

struktúra perturbációs hatására direkt biofizikai bizonyítékot még nem közöltek. 

Az élő sejtek membránjának fiziológiai és biológiai funkcióit, alkotóinak összetett 

kölcsönhatásai határozzák meg. Bármely összetevőben (például a proteinekben) bekövetkezett 

eltérés komplex változásokat idézhet elő a membrán biofizikai állapotában és a funkciókban. 

A membrán proteinek befolyásolhatják a foszfolipideket, oly módon, hogy nem-lamelláris 

szakaszok képződését idézik elő, és így megváltoztatják a membrán kettősréteg stabilitását 

[Epand 1998, Marsh 1990, Epand 2006, Torreggiani és mtsi. 2007, Marsh 2008]. 

Kutatócsoportunk meghatározta a vegetatív élesztősejtek patulin felvételi kinetikáját a 

patulin fényelnyelő tulajdonságának kihasználásával, amelynek abszorpciós maximuma 

λ = 274 nm-nél van. 20 perces kezelés után 108 sejt ml-1 koncentrációjú sejtszuszpenzió a 

benne található 500 µM-os induló patulin koncentrációt 14 %-kal csökkentette. Figyelembe 

véve, hogy a patulin a fehérjék funkciós csoportjához képes kötődni, ez a jelenség egy, a 

patulin valamint a sejtfal és a plazmamembrán külső felszínében jelenlévő szabad tiol és 

amino csoportokat tartalmazó molekulák között végbemenő viszonylag gyors bioszorpciós 

folyamatra utal [Fliege és Metzler 1999]. 120 perces patulin kezelés után a kezdeti patulin 

koncentráció 20%-al csökkent. Megállapíthatjuk tehát, hogy az élesztősejtek viszonylag 

gyorsan nagy mennyiségű patulin felvételére képesek. 

Mivel az EPR mérésekhez használt jelölő (5-SASL) nem képes áthatolni a sejtfalon, a 

vegetatív sejtek helyett ozmotikusan stabilizált (0,6 M KCl) sejtfalmentes protoplasztokat 

használtunk a patulin-plazmamembrán interakciók vizsgálatához. Méréseinkhez 
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elengedhetetlen volt ellenőrizni, hogy a patulin indukál-e protoplaszt lízist. Bebizonyítottuk, 

hogy a patulin 1000 µM-os koncentrációig sem protoplasztlízist, sem protoplaszt-zsugorodást 

nem okozott a vizsgálat 120 perc-es időtartamán belül. 

Az általunk alkalmazott kezelés és jelölési mód lehetővé tette a patulin biológiai 

membránok strukturális és fiziológiai sajátságaira gyakorolt károsító hatásának kimutatását. A 

külső csatolási állandó értékének csökkenése azt jelenti, hogy a szonda molekula 

mozgékonysága nő (23. ábra) [Marsh 2008].  

A kontroll membránok fázis tranzíciós hőmérséklete 14,1°C. 50 µM, 500 µM és 

1000 µM patulin kezelés hatására a töréspontok rendre 13,9 °C, 10,1 °C és 8,7 °C-ra 

csökkentek (5. táblázat, 20-22. ábra). Ezek az eredmények világosan bizonyítják, hogy a 

patulin szignifikánsan, koncentrációjától függő módon megváltoztatja az élesztő sejtek 

plazma-membránjában található lipid struktúrák szerkezetét (5. táblázat 24. ábra). Minden 

nehézség nélkül meg tudtuk határozni a külső csatolási állandó két szélső értékének távolságát 

a vizsgált hőmérsékleti tartományon belül (0-30 oC). Csökkenő hőmérséklet irányában történő 

mérések szerint nem kaptunk szignifikáns eltéréseket a csatolási állandókban az adott 

hőmérsékleteken, ami azt jelenti, hogy a patulin jelenlétében a hőmérséklet hatására 

végbemenő mobilitás változás nem okoz irreverzibilis membrán-módosulásokat. Magasabb 

hőmérsékleti értékeknél (> Tm) az immobilizálódott jelölő molekulák koncentrációja a 

membránban tovább csökken, a spektrumok izotróp három-vonalú EPR spektrumoknak 

felelnek meg. 

A patulin képes keresztkötéseket létrehozni a membránproteinek között. A protein 

struktúrában bekövetkezett változások a membrán lipid komponenseiben szerkezeti 

módosulásokat hoznak létre. Valószínűleg ez okozhatja a fázis-tranzíciós hőmérséklet 

csökkenését. Az EPR zsírsav jelölőkre jellemző, hogy ahogy a nitroxid csoport a zsírsav lánc 

feji része felől a láncvég felé halad a spektrum külső szélső értékei befelé mozdulnak. 

Meggyőzőnek tűnik, hogy a patulin külső membránkomponensekkel való reakciója a jelölő 

membránba süllyedését idézte elő. A jelenség egyik valószínű magyarázata lehet, hogy a 

végbemenő kölcsönhatások a riporter, spin jelölt molekula környezetében polaritás változást 

idéztek elő, amely a külső szélsőértékek távolságának csökkenését okozhatta. 

In vitro kísérletekben bizonyított tény, hogy a patulin célpontjai nukleofil molekulák, 

különösen a GSH, valamint a tiol és amino csoport tartalmú fehérjék. Hatására intra- és 

intermolekuláris keresztkötések jönnek létre a célmolekulák között, amelyek nagyon jelentős 

hatással vannak az alkotó fehérjék biológiai funkciójára és aktivitására [Fliege és Metzler 

1999]. Ehhez hasonló mechanizmussal, a patulin direkt szerkezeti változást hoz létre a 
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fehérjékben és ezen keresztül a komplex  molekula mátrixban a plazmamembránban ahol 

minden alkotó kölcsönhatásban áll a többi alkotó elemmel, és ezáltal képes megváltoztatni 

annak funkcióját. Az EPR spektroszkópiai mérések alapján bár nagy valószínűséggel 

következtethetünk a membránban bekövetkezett fiziológiai változásokra, mint például a 

barrier funkció változására, azonban azok nem szolgáltattak közvetlen bizonyítékot rájuk.  

Fliege és Metzler [1999] leírták, hogy a patulin képes reakcióba lépni a fehérjék szabad 

tiol és amino csoportjaival, de a reakció fizikai-kémiai hátterét eddig nem vizsgálták. A 

patulin SH csoport tartalmú fehérjékre gyakorolt hatásmechanizmusának molekuláris szintű 

jellemzésére a patulin által előidézett bovin szérum albumin (BSA) szerkezetére gyakorolt 

változások vizsgálatát differenciál szkenning kalorimetria segítségével végeztük el. Ezen 

eredmények közlés alatt vannak, de nem írtam le ebben a disszertációban, csak a jelenségek 

értelmezésénél.  

Bizonyítottuk, hogy a patulin a BSA szerkezeti változásához szükséges aktivációs 

energia lecsökkentésével erőteljesen gyorsítja a hődenaturációját. Ez azt jelenti, hogy a 

patulin egy új, nagyon gyors reakcióutat hoz létre anélkül, hogy a végterméket 

megváltoztatná, valószínűleg azáltal, hogy a fehérje molekulák 34-es ciszteinjének szabad SH 

csoportjához kapcsolódik. A folyamat intermolekuláris keresztkötések kialakulásához vezet, 

ami azt jelenti, hogy a patulin természetes közegben számos protein konformációs 

egyensúlyát tolhatja el az aggregáció irányába. A patulin tartós szervezetbe történő bevitele 

esetén mind a normál aktivitású proteinek hiánya, mind a rendellenes szerkezetű fehérjék 

toxicitása gondot okozhat. A nagymértékű reakció sebesség növekedés miatt lehetséges, hogy 

a sejtet degenerált fehérjék kijavítására és lebontására szolgáló mechanizmusai nem képesek 

megvédeni azt a patulin toxikus hatásaitól [Fliege és Metzler 1999, Horváth és mtsi. 

submitted]. 

A membránintegritás csökkenése számos transzportrendszert érint, és erősen 

csökkentheti a sejt intracelluláris gradiens koncentrációjának fenntartását. Számos külső 

tényező, mint például az alkoholok, poliének, antibiotikumok vagy a Cr(III) jelenléte 

befolyásolhatja a membrán szerveződést, mivel megváltoztatják a membrán fluiditását és 

permeabilitását az ionok, kis anyagcsere termékek és proteinek számára [Salgueiro és mtsi. 

1988, Pesti és mtsi. 2000, O’Neill és mtsi. 2004]. 

Az intracelluláris térből származó, 260 nm-en fényabszorpcióval rendelkező anyagok 

(nukleotidok, nukleozidok, és szabad bázisok) kiáramlásának detektálása egyszerű és 

alkalmas módszer összehasonlító vizsgálatokban a membrán barrier funkció károsodásának 

kimutatására [Lee és Lewis 1968, O’Neill és mtsi. 2004]. Ezen anyagok kiáramlásával 
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párhuzamosan ill. azokat megelőzve ionos és nem ionos oldószerekben (például víz, 1M 

szukróz, 0,5 M NaCl) Mg2+ ion, aminosav és protein kiáramlást is mutattak ki [Allwood és 

Russell 1970].  

10 µM patulin kezelés hatására LLC-PK1 sejtvonalban K+ kiáramlást és Na+ beáramlást 

írtak le [Riley és mtsi. 1990]. A patulin hatására kiáramló 260 nm-en adszorbeáló anyagok 

koncentrációváltozása a 30. ábrán látható. Méréseink szerint 50 µM, 500 µM és 1000 µM 

patulin jelenlétében a sejtek rendre 25 %, 30,5 % és 34 %-os anyagveszteséget szenvednek 20 

és 60 perc elteltével (25. ábra). Az anyagveszteség mennyisége egyenes arányban változik a 

patulin indukálta fázis-tranzíciós változás mértékével (24. és 25. ábra)  

A patulin által előidézett plazma-membrán barrier funkció elvesztése lehet az egyik fő 

oka a sejtekben előidézett citotoxikus hatásának, továbbá hozzájárulhat a logaritmikus fázisba 

lépés késleltetéséhez (16. ábra), amely alatt a sejtek bizonyosan megváltoztatják membrán 

összetételüket illetve a patulin detoxikálásáért felelős folyamataikat, és így adaptálódhatnak a 

patulin-indukált membránváltozásokhoz.  

 

8.4. Patulin oxidatív stressz indukáló hatásának vizsgálata 
Néhány tanulmány ugyan foglalkozik a patulin oxidatív stressz indukáló hatásának 

leírásával, de tudomásunk szerint nem közöltek még olyan munkát, amely a patulin redox-

rendszerre való hatásának átfogó leírásával foglalkozik [Barhoumi és Burghardt 1996, Liu és 

mtsi. 2007]. 

Az adaptációs válasz megléte - melyet először bizonyítottunk - arra utalhat, hogy S. 

pombe-ban a patulin más organizmusokhoz hasonlóan oxidatív stresszt indukálhat [Zhou és 

mtsi. 2009]. A sejtek, hogy a patulin súlyos citotoxikus hatását elkerüljék a GSH segítségével 

inaktiválják azt, amely a sejtekben a GSH csökkenését idézik elő. A GSH-patulin 

konjugátumokkal ugyan a sejt sikeresen csökkentheti a patulin fehérje roncsoló hatását, de a 

GSH intracelluláris koncentrációja erőteljesen lecsökkent [Barhoumi és Burghardt 1996, 

Jamieson 1998, Schumacher és mtsi. 2005]. Ezt alátámasztva a GSH intracelluláris 

koncentrációjának meghatározásakor azt tapasztaltuk, hogy 60 perces 500 µM koncentrációjú 

patulin kezelés hatására a GSH koncentrációja lecsökkent. A GSH csökkenésével 

párhuzamosan csökkent a GSSG intracelluláris koncentrációja, valamint a GSH/GSSG aránya 

is a sejtekben (8. táblázat). Ez azt mutatja, hogy a patulin úgy csökkenti a sejt intracelluláris 

GSH készletét, hogy az nem GSSG-vé, hanem valamilyen más konjugátummá alakul, 

feltehetően ezt a konyjugátumot a GST eltávolítja a sejtből . 
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A csökkent GSH koncentráció hatására a sejt természetes metabolizmusa során 

képződött ROS kisebb része inaktiválódott, amely intracelluláris koncentrációjuk növekedését 

idézte elő. A méréseinkkel során kimutattuk, hogy a patulin koncentrációjától függő 

mértékben megnövekedett az O2
•- valamint a H2O2 koncentrációja (26. ábra, 6. táblázat, 27. 

ábra, 7. táblázat).  

Hasadó élesztőben az oxidatív stressz illetve a különböző citotoxikus anyagok hatására 

a MAPK kaszkád aktiválódását figyelték meg. Először a wis1 és sty1 transzkripciós faktorok 

aktiválódtak, amelyek az atf1 és pap1 aktiválódását okozták [Lee és mtsi. 1995, Takács és 

mtsi. 2007].  

A kollégáim által a MAPK kaszkád S. pombe mutánsokon elvégzett patulinnal 

szembeni MIC alapján, a törzsek közül patulinra a pap1 deléciós mutáns nagyon érzékenynek 

bizonyult. A kontrol törzs 600 µM-os MIC értékéhez viszonyítva ennél a törzsnél 50 µM 

patulin jelenlétében már nem tapasztaltunk növekedést. További mérsékelt érzékenységet 

figyeltünk meg a wis1 és sty1 deléciós mutánsoknál is. Ezen eredményeink alátámasztják, 

hogy a patulin a MAPK kaszkád jelátviteli utat aktiválja.  

Indukció hatására a pap1, a stressz mértékével és a sty1 transzkripciós faktor szintjével 

egyenes arányú mértékben a citoplazmából a sejtmagba helyeződött át [Toone és Jones 1998, 

Hohmann 2002, Vivancos és mtsi. 2006, Takács és mtsi. 2007]. A sejtmagban aztán számos 

antioxidáns enzim például a glutation-S-transzferáz, tioredoxin I és II, a tiol-peroxidáz, a 

glutaredoxin, a tioredoxin-reduktáz, a glutation peroxidáz és a SOD-ok transzkripciós 

aktivitását indította el, mint pl. a citoplazmatikus kataláz, thioredoxin vagy a glutation 

reduktáz génekét [Toda és mtsi. 1991, Toone és Jones 1998]. 

Eredményeinkkel összhangban patulin hatására S. cerevisiae-ben szintén számos 

antioxidáns enzim aktiválódását mutatták ki, valamint magasabbrendű eukariótákban is 

kimutatták a patulin MAPK kaszkád indukáló hatását [Iwahashi és mtsi. 2006 Liu és mtsi. 

2007]. 

500 µM patulin hatására 60 perc után élesztősejtekben szignifikánsan megemelkedett a 

citoplazmatikus Cu(II)/Zn(II) SOD illetve a CAT aktivitása. Ennek hatására a kezdeti 

erőteljes O2
•- és H2O2 növekedés (30. perc) 50 és 500 µM patulin esetén a 60. percre lassul 

vagy a H2O2 esetében megközelíti a normál mintában mért koncentrációt. Ennek oka, hogy a 

kataláz egy igen nagy aktivitású enzim, és a patulin hatására 2,5-szeresére növekedett az 

aktivitása (9. táblázat) [Scandalios 2005].  

Noha a GSH/GSSG arány csökken, a GR specifikus aktivitásában nem tapasztaltunk 

szignifikáns különbséget. Ennek valószínű magyarázata, hogy bár a GSSG intracelluláris 
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koncentrációja a GSH koncentrációhoz képest megemelkedett, de abszolút értékben 

mennyisége lecsökkent, és a GSH/GSSG érték visszaállítását nem a GR enzimaktivitás 

mértéke, hanem a szubsztrát (GSSG) mennyisége korlátozza (9. táblázat). 

1000 µM patulin hatására ilyen jelenséget nem tapasztaltunk: mind a H2O2 mind a O2
•- 

esetében a ROS koncentráció időarányosan emelkedett, valószínűleg azért, mert a patulin 

koncentráció túl magas volt, citotoxikus hatásait a sejt már nem volt képes kompenzálni, és 

nem jött létre transzkripciós változás (26. ábra, 6. táblázat, 27. ábra, 7. táblázat).  

S. cerevisiae-hez hasonlóan S. pombe-nél is megfigyelhettük a GST enzim specifikus 

aktivitásának növekedését patulin hatására. Ez az enzim a GSH tiol csoportjához elektrofil 

xenobiotikumok kapcsolásának katalizálásával segíti azok detoxifikációját, sejtből történő 

eltávolítását. A patulin GSH-hoz való konjugációjának gyorsításával tovább mérsékli a 

patulin fehérje károsító hatását, ám fokozza a GSH koncentráció csökkenését (9. táblázat) és 

ezen keresztül a sejtek oxidált állapotba kerülését [Li és mtsi. 2005, Iwahashi és mtsi. 2006].  

Schebb és munkatársai [2009] arról számoltak be, hogy a patulin a patkány hepatocita 

sejtekben lecsökkentette a GST koncentrációját, mivel direkt módon reakcióba lép vele, és 

patulin konjugátumainak egy része közvetlenül gátolja a képződését. Eredményeink alapján, 

élesztő sejtek esetében a GST inkább a patulin GSH összekapcsolódásának katalizálásában 

vesz részt, és így segíti a patulin detoxifikációját. Az ellentétes adatok a kísérleti rendszerek 

eltéréséből, valamint a GST enzimek kismértékű konzerváltságából adódhattak. 

A GSH szint drasztikus csökkenése a Cr redukciós kapacitás erőteljes csökkenését idézi 

elő, mivel a GSH képes a Cr(V)-öt közvetlenül redukálni. A Cr(VI) redukció jól tükrözi a sejt 

összredukciós kapacitását. Ehhez viszonyítva azonban csak kismértékű hidroxil gyök (•OH) 

növekedést mértünk a kontrolhoz képest. Ennek oka, hogy 60 perccel a patulin kezelés után 

az •OH képzéshez szükséges H2O2 szint már megközelítette a normál értéket (8. táblázat, 27-

28. ábra) [Shi és Dalal 1990, Pesti és mtsi. 2002, Gazdag és mtsi. 2003]. 

NADPH hozzáadása után mind a patulinnal kezelt, mind a kontrol minták Cr(VI) 

redukáló képessége erőteljesen megemelkedett, mivel NADPH jelenlétében a GR a GSH 

Cr(VI) redukáló képességét gyorsította [Pesti és mtsi. 2002, Gazdag és mtsi. 2003]. A 

mintákban a redukciós érték elérte a sejt maximális kapacitását, amely megegyezik a kezelt és 

a kezeletlen mintákban.  

H2O2 hozzáadására mivel a H2O2 a Cr(V)-öt Cr(VI)-tá alakítja, a Cr(V) szignál 

nagymértékben lecsökken [Gazdag és mtsi. 2003]. A patulinnal kezelt mintákban ez a 

csökkenés csupán töredéke a kezeletlennek (5-szörös helyett mindössze 1,5-szeres 

csökkenés). Ennek oka a CAT specifikus aktivitásának nagymértékű megnövekedése, amely a 
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hozzáadott H2O2-ot elreagáltatja. Ha a mintákhoz H2O2-ot és NADPH-t is adunk a kataláz 

hatása még szembetűnőbb. A kontrolban a Cr redukciós képesség 0,6 részére csökken, míg a 

kezelt mintában 2,46-szorosra emelkedik, mivel a hozzáadott H2O2 elreagál és a NADPH 

Cr(VI) redukáló hatása érvényesülni tud (28. ábra). 
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9 Összefoglalás 

1. Kísérleteink során először a P. rhodozyma egy karotenoid deficiens fehér 

mutáns stressztoleranciáját és a redox-rendszerében bekövetkezett változásokat vizsgáltuk a 

szülői törzshöz viszonyítva. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy belső oxidatív stressz - a 

karotenoidok hiánya, milyen hatással van a törzs redox egyensúlyára. 

1.1  Megállapítottuk, hogy a mutáns rezisztensebb, MD-nal, t-BOOH-val, Zn-kel és Cr-mal 

szemben, míg H2O2-vel szemben szenzitívebb volt. Hasonló rezisztenciákat egyéb karotenoid 

deficiens mutánsokban nem tapasztaltunk.  

1.2.  Meghatároztuk a törzsek intracelluláris ROS koncentrációit és a törzs redox-egyensúlyát 

jól jellemző Cr(VI) redukciós képességet. A mutánsban a O2
•- koncentrációja 0,1 részére 

csökkent, a  H2O2 koncentráció 6-szorosára nőtt a szülői törzshöz képest. A •OH 

koncentrációja nagy mértékben lecsökkent. Ezzel párhuzamosan a Cr(VI) redukáló képesség 

alacsonyabbnak bizonyult. NADPH hozzáadása után a mutánsban detektált •OH és Cr(V) 

koncentráció növekedés a sejtek kiegyensúlyozatlan oxidációs állapotára utalt. 

1.3.  Kimutattuk, hogy a mutánsban a GSH koncentrációja szignifikánsan csökkent, a 

GSSG -é pedig megemelkedett. Az antioxidáns enzimek közül a SOD aktivitása nőtt, míg a 

CAT aktivitása jelentősen csökkent, a GR aktivitása pedig nem változott.  

 

Kísérleteink alapján új eredménynek tekintjük, hogy a karotenoidok termelődésének teljes 

blokkja Phaffia rhodozymá-ban csupán kis szerepet játszik az oxidatív stressz elleni 

védekezésben. Az adott törzs genomjában bekövetkezett másik mutáció feltehetően a CAT 

enzim regulációjában okozott nagymértékű változásokat, amely a sejt számára még 

tolerálható oxidatív stresszt hozott létre.  

 

2. Munkám második felében a patulin sokirányú hatását vizsgáltuk S. pombe-n. 

Kimutattuk, hogy a sejtek rövid idő alatt nagy mennyiségben képesek felvenni a patulint.  

2.1. Bebizonyítottuk, hogy a patulin a plazmamembránnal találkozva reakcióba lép vele, és 

ezáltal strukturális változásokat hoz létre benne, valószínűleg az ott található szabad tiol- és 

amino- csoport tartalmú membránfehérjékre hatva. Kimutattuk, hogy a sejtmembrán 

fázistranzíciós hőmérséklete és fluiditása a patulin kezelés koncentrációjával arányosan 

csökken. 
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2.2. Bebizonyítottuk, hogy a patulin koncentrációval arányos mértékben emelkedik a 

sejtből kiáramló 260 nm-en emittáló anyagok koncentrációja, a plazmamembrán barrier 

funkciója károsodik és a sejtből létfontosságú anyagok kiáramlása történik.  

3. Ezt követően a patulin S. pombe redox rendszerére gyakorolt hatását vizsgáltuk 

meg. 

3.1. Méréseink megerősítették, hogy a patulin a sejtbe jutva reakcióba lép az ott található 

peptidekkel, köztük az intracellulárisan nagyon magas koncentrációban jelenlévő glutationnal. 

A GSH-patulin reakció segítségével a sejt képes mérsékelni a patulin citotoxikus hatását. 

Ennek a reakciónak a jelentőségét mutatja, hogy a sejt a későbbiekben ezt a folyamatot a GST 

enzimaktivitásának növelésével még gyorsítja.  

3.2. Kimutattuk, hogy a GSH nagymértékű intracelluláris koncentrációjának csökkenése a 

szuperoxid és peroxid ion koncentrációjának intracelluláris emelkedését eredményezi, és a 

sejtben oxidatív stressz indukálódik. A ROS emelkedése hatására DNS károsító folyamatok is 

beindulnak, amely a mások által leírt genotoxikus hatást eredményezik. 

Ezek a folyamatok a MAPK kaszkád aktiválódásához vezetnek, amelynek hatására az 

antioxidáns enzimek specifikus aktivitása megemelkedik. Külön kiemelhető a kataláz enzim 

aktivitásának erőteljes megemelkedése, amely többé-kevésbé sikeresen megakadályozza mind 

a hidrogénperoxid, mind pedig az ebből származó •OH koncentráció megnövekedését.  

3.3. A patulin kezelés hatására bekövetkező GSH szint drasztikus csökkenésének hatására 

a sejt összredukciós kapacitása erőteljesen lecsökken. 

3.4. Az élesztő sejt tehát rövidtávon képes még akár 500 µM-os patulin koncentráció 

hatásait is kompenzálni a vizsgált sejtkoncentráció mellett az oxido-redukciós rendszerének 

megváltoztatásával, de az alkalmazkodásnak komoly ára van. A glutation készlet drasztikus 

csökkenése, és a fehérjékben bekövetkező változások hatására a 60 perces 500 µM-os patulin 

koncentrációval kezelt sejteknek ugyanis mindössze 4,36 %-a képes telepet képezni, a többi 

pedig elpusztul. A sejtek azonban mégis sikeresen kivédhetik a patulin okozta letális 

károsodásukat. Bebizonyítottuk, hogy amennyiben alacsony koncentrációjú előkezelésen 

esnek át a sejtek szaporodása lelassul, lehetőséget teremtve az adaptációs folyamatok 

végbemenetelére. A sejtek a redox rendszerük és esetleg a membránösszetételük 

módosításával a túlélés esélyét nagymértékben növelni tudták.  

 

Legjobb tudomásunk szerint először mutattunk ki adaptációs mechanizmust patulinnal 

szemben.  
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A patulin membránra gyakorolt fluidizáló hatására valamint az ehhez kapcsolódó 

plazmamembrán barrier funkció változásra munkánk szolgáltatta az első direkt biofizikai 

bizonyítékot.  

Noha már ismert, hogy a patulin növeli a ROS mennyiségét, és csökkenti az intracelluláris 

GSH koncentrációt, de ez az első, egy rendszerben végzett összefoglaló vizsgálat, amely a 

patulin eukarióta modellszervezet redox-rendszerére gyakorolt hatását vizsgálja. 
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10 Summary 

 1. First an astaxanthin-producing, red colony-forming P. rhodozyma parental 

strain and its stable colourless white mutant were selected to investigate the importance of 

carotenoids in stress processes.  

1.1. The mutant strain exhibited significantly altered sensitivity or resistance to oxidative 

stressors such as MD, H2O2, t-BOOH, ZnSO4 and K2Cr2O7. No such differences were found 

in other carotenoid deficient mutants. 

1.2.  The intracellular concentrations of ROS and the oxido-reduction status of the mutant 

and parental cells characterized by the Cr(VI) reduction capacity of cells were measured. 

Under uninduced conditions the mutant contained a significantly lower specific cellular O2
•- 

concentration, it’s peroxide level was about 6 times higher and the production of •OH 15 min 

after the addition of K2Cr2O7 was significantly lower. These results were supported by a 4.8 

times higher Cr(VI)-reducing capacity. The unbalanced, oxidized state of the mutant cells was 

indicated by the significant increases in the Cr(V) and OH concentrations after the addition of 

NADPH. The GSH concentration decreased significantly and the concentration of GSSG 

increased in the mutant. 

1.3. The specific activity of SOD increased and CAT activity decreased significantly. The 

GR activity did not change in the mutant strain.  

 

According to our results, the complet block in carotenoid syntesis plays only limited part in 

the antioxidant defence mechanisms of P. rhodozyma. The other mutation in the genome of 

the strain caused significant changes in the CAT regulation, inducing endurable oxidative 

stress in the mutant.   

 

2. The diverse toxic effects of patulin on S. pombe were investigated in the 

second part of my study. It was demonstrated, that in a very short time a considerable amount 

of patulin can be absorbed by cells.  

2.1. It has been verified, that in the same time, patulin in vivo reacts on the plasma 

membrane of fission yeast, causing functional changes, inducing plasma-membrane fluidity 

decrease, possibly interacting with the free thiol and amino groups of membrane-proteins.  

2.2. Patulin induced membrane-barrier function and the efflux of vital intravcellular 

substrates were demonstrated.  

  87



3. Patulin’s effect on the oxido-reduction system of S. pombe cells was also 

investigated. 

3.1. GSH depletation effect of patulin was affirmed. By the help of this mechanism cells are 

able to reduce the cytotoxic effect of patulin. The magnitude of this process is affirmed by its 

acceleration by the specific activity increment of GST.  

3.2. The oxidative stress induction, caused by GSH depletation generated ROS increment 

was demonstrated. Genotoxic inducing effect of these processes was described by other 

authors. MAPK cascade process activitation and specific antioxidant enzyme activities 

increment was detected. CAT activity increment is especially outstanding, preventing H2O2 

and •OH concentration increase.  

3.3. Patulin induced GSH depletation decreases the reduction capacity of the cells severly. 

3.4. Yeast cells are capable to counterbalance even 500 µM patulin concentration in a short 

time-period, but the survival rate of the cells decreases severely. A sublethal dose of patulin 

indicates the deceleration of proliferation, and a successful adaptation process against patulin 

was described. 

 

According to our results, this is the first time, that an adaptation mechanism was described 

against patulin.  

Our work presented the first biophysical evidence of patulin induced plasma-membrane 

fluidizing effect and barrier function decrease 

Although patulin induced ROS increment and GSH depletation was described earlier, this is 

the first study surveing patulin induced oxido-reduction processes in one eucariote system. 
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11 Melléklet 
 

A t-próba kritikus értékei 
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