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2. Bevezetés 

 

Minden élőlényt számtalan stressz hatás ér a külvilág felől, és a belső, 

intracelluláris térből is. Ilyen külső stresszhatások lehetnek: az ozmotikus stressz, a hő 

stressz, éhezés okozta stressz, toxikus anyagok által kiváltott stressz, a DNS károsító 

hatások okozta stressz és az oxidatív stressz. Az aerob organizmusok életfolyamataik során 

is termelnek reaktív oxigén fajtákat (ROS, reactive oxigen species). Mivel az élő 

szervezetek egyensúlyi állapotra - homeosztázis - törekednek, a ROS káros hatásait az 

antioxidáns védelmi rendszerek próbálják a lehető legnagyobb hatékonysággal 

kiküszöbölni. A védelmi rendszer legfontosabb elemei az antioxidánsok, az antioxidáns 

enzimek és a fémkötő peptidek. 

Egyes fémek az élő szervezetek biológiai folyamataiban létfontosságú szerepet 

töltenek be úgymint a bór, cink, króm, kobalt, mangán, molibdén, ón, nátrium, kálium, stb. 

Ezeket nevezzük esszenciális fémeknek, és általában, mint enzimalkotók vesznek részt 

ezekben a folyamatokban. Más fémek, mint például az arzén, kadmium, ezüst, higany, 

ólom, berillium, viszont az élőlények számára toxikus fémeknek minősülnek. Akár 

esszenciális vagy nem esszenciális egy fém, ha egy adott koncentráción felül van jelen a 

környezetben, akkor az már egyértelműen mérgező hatással bír az élőlényre (Avery, 2001). 

Az ipar több területén használnak különböző fémeket a gyártási folyamatokban. 

Leggyakoribb a kadmium, a cink, a réz és a króm használata. Ezek közül a legtoxikusabb a 

króm, amelynek vegyületei közül a legelterjedtebbek a +2 és +6 oxidációs számmal 

rendelkezők. A kromát anion (Cr(VI)) nagyon gyorsan redukálódik Cr(III)–má a sejtben, 

miközben szabadgyökök pl. glutationil gyök (GS
.
) illetve a reoxidációjuk folyamán 

hidroxilgyökök keletkeznek (Cervantes, 2001). Az így keletkezett termékek károsan 

befolyásolják a sejtek normális működését, neuro- és genotoxikusak, valamint karcinogén 

hatásúak. 

Az élő szervezetek különböző mértékben képesek felvenni a krómvegyületeket és a 

kromátionok különböző hatást gyakorolnak rájuk. Szennyezett környezetben (pl. ipari 

területeken) kimutattak olyan növényi vagy mikrobiális variánsokat, amelyek a magas 

nehézfém koncentráció ellenére is képesek voltak életben maradni. Ez a tény akár 

előrevetíthetné a fémszennyezés elleni védelmet, amennyiben pontos ismeretekkel 

rendelkeznénk a fém-szenzitivitás és - tolerancia öröklődése területén és ismernénk 

pontosan a fémszennyezés által kiváltott stressz hatásait és a válaszreakciókat. 
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A króm és más nehézfémek hatása az élő sejtekre, és az általuk előidézett stressz 

folyamatok tanulmányozása napjainkban is aktuális, ugyanis számos folyamat még nem 

ismert. A krómvegyületek, mint külső stresszorok hatására működésbe lépő antioxidáns 

rendszer nagyon összetett (enzimek, katalizátorok, transzkripciós faktorok). A 

krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálatához, a stressz folyamatok 

tanulmányozásához hozzájárul a króm-toleranciáért és króm-szenzitivitásért felelős gének 

vizsgálata. 

 Az előzőekben felvázolt nehézfém okozta külső stressz hatás mellett belső stressz 

hatást válthatnak ki mutációk és vírusfehérjék. A különböző fertőző ágensek által kódolt 

fehérjék szintén oxidatív stresszt okozhatnak a sejtekben. Az AIDS (Aquired Immune 

Deficiency Syndrome) betegség kialakulását a HIV-1 és a HIV-2 (humán immuno 

deficiencia vírus) okozza. A HIV-2 a HIV-1-től antigén szerkezetében különbözik. A HIV 

vérrel és szexuális érintkezéssel terjed. Napjainkban ez közel 50 millió embert érint a 

világon, de ez a szám napról napra rohamosan növekszik.  

A HIV elsősorban a CD4
+
 T-limfocitákat károsítja vagy közvetlenül, vagy úgy, 

hogy a provírus beépül a limfocita DNS-be és lappang, amíg valamilyen stimuláló hatásra 

el nem kezdődik a vírusok termelődése. A fertőzést követően bekövetkezik egy viszonylag 

hosszú lappangási időszak, ami átlagosan 8-12 év is lehet, míg az immunrendszerben 

végbemenő változások, az egyensúly felbomlás miatt kialakul az AIDS tünet együttes. 

Ennek az a fő oka, hogy a lappangási időszak alatt a CD4
+
 T-limfociták száma 

folyamatosan csökken, míg végül elér egy kritikus értéket, és az immunrendszer nem tudja 

meggátolni a különféle kórokozók által előidézett fertőzési folyamatokat (Müller és 

Számadó, 1999). Emiatt a szervezetben számos betegség kialakulhat: opportunista 

fertőzések, tumorok, direkt károsodás és a szisztémás megbetegedések idegrendszeri 

komplikációi.  

A kutatások jelentős része arra irányul, hogyan lehetne megakadályozni a 

vírusfertőzést, illetve megelőzni a betegség kialakulását. Az utóbbi években a kutatás 

középpontjába került egy fehérje, a vírus protein R (Vpr), amely a HIV-1 a HIV-2 és a SIV 

vírusokban is megtalálható a virionokhoz kötve, és szerepet játszik a vírusfertőzés 

lefolyásában. A Vpr fehérje szerepe még nem tisztázott, de bizonyítottan több folyamatért 

felelős a fertőzés során: megállítja G2/M fázisban a sejtek osztódását a szaporodás során, 

felelős a sejtmag membrán széttöredezéséért, és végül apoptózist okoz (Chen és mtsi., 

1999; Masuda és mtsi., 2000; Elder és mtsi., 2001; Muthumani és mtsi., 2002). 
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Mind a króm és mind a Vpr fehérje által okozott stressz hatást egy 

modellszervezeten keresztül vizsgáltuk. A Schizosaccharomyces pombe (S. pombe) 

egysejtű hasadó élesztő gomba, melynek génjei közül jó néhány nagyfokú hasonlóságot 

mutat magasabb rendű eukarióta szervezetek génjeivel. Heterotallikus törzsei lehetővé 

teszik a klasszikus genetikai vizsgálatokat (tetrádanalízis). Megtörtént a faj a teljes genom 

szekvenciájának meghatározása, elkészült a faj deléciós mutánsparkja, számos 

transzformációs vektor áll rendelkezésre a molekuláris vizsgálatokhoz. Haploid 

kromoszóma állománya miatt a génjeiben bekövetkezett változások fenotipikusan is 

megmutatkoznak, ezért alkalmas a genetikai elemzésekre. Sejtciklusának menete és a 

stressz válaszai is nagyban hasonlóak a többsejtű eukarióta szervezetekéhez, ezért 

használjuk kísérleteinkben modellszervezetként. 
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3. Rövidítések jegyzéke 

 

BSA - bovin szérum albumin 

CDNB - 1-kloro-2,4-dinitro-benzén 

DHR 123 - dihidrorodamin 123 

EPR - elektron paramágneses rezonancia 

ET - etídium bromid 

G6PD - glükóz-6-foszfát dehidrogenáz 

GPx - glutation peroxidáz 

GR - glutation reduktáz 

GSH - redukált glutation 

GSSG - oxidált glutation 

GST - glutation S-transzferáz 

HIV – Human Immunodefficiency Virus 

H2O2 - hidrogén peroxid 

MGK (MIC) - minimális gátló koncentráció 

ml - milliliter 

mM - milli mól 

µM - mikro mól 

MnSOD - mangán szuperoxid dizmutáz 

mRNS - messenger RNS 

mtsi. - munkatársai 

NADPH - nikotinamid adenin dinukleotid foszfát 


OH

 
- hidroxil gyök 

OD - optikai denzitás 

ROS - reaktív oxigén fajták 

rpm - fordulat/perc 

S. cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae 

SIV - Simian Immunodefficiency Virus 

S. pombe - Schizosaccharomyces pombe 

SOD - szuperoxid dizmutáz 

YEA - komplett gomba táptalaj 

YEL - komplett gomba tápoldat 

Vpr - viral protein R 
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4. Irodalmi áttekintés  

 

4.1. A Schizosaccharomyces pombe általános jellemzése 

 

1893-ban Paul Lindner izolálta a S. pombe-t egy kelet-afrikai köles sörből, melyet a 

helyiek pombe-nak neveztek. Az általa izolált törzs homotallikus (h
90

) volt, ami azt jelenti, 

hogy ugyanazon a telepen belül megtalálható mindkét párosodási típus. Később Urs 

Leupold izolálta ebből a törzsből a heterotallikus L972h
-
 és L972h

+
 törzseket, melyeket ma 

is használnak a laboratóriumi vizsgálatok során. Leupold publikálta először a S. pombé-val 

kapcsolatos vizsgálatokat, tanulmányozva sejtciklusát. Winge ismerte fel, hogy a genetikai 

kutatásokhoz alkalmas modellszervezet lenne, és ez az eukarióta hasadó élesztőgomba a 

mai napig igen kedvelt mikroorganizmus. 

A S. pombe-ra jellemző, hogy fenntartásához, szaporításához nem szükségesek 

speciális körülmények, haploid és diploid állapotban is fenntartható. Generációs ideje rövid 

(2-4 óra), ezen kívül a molekuláris genetika csaknem valamennyi módszere alkalmazható a 

kutatásában. Elsősorban a molekuláris és sejtbiológiai vizsgálatok során használják, 

különösképpen a sejtciklus (mitózis, meiózis) tanulmányozására (Guthrie és Fink, 1991). A 

funkcionális genetikai vizsgálatokat megkönnyíti és számos konzervált géncsoportja 

megegyezik humán géncsoportokkal (heterokromatin és telomer funkció, bizonyos splicing 

gének, RNSi mechanizmus komponensei), szemben mondjuk a másik gyakran használt 

modellorganizmussal, a Saccharomyces cerevisiae-vel. A S. pombe biológiai működése 

hasonlít a magasabb rendű növényekéhez és állatokéhoz is. Sejtjei hengeres alakúak, 3-4 

μm átmérőjűek és 7-14 μm hosszúak (1. ábra). 
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1. ábra: S. pombe sejtek fénymikroszkópos képe 

(forrás:www.umassmed.edu/bmp/graphics/rhindfig1.jpg) 

 

4.1.1. A Schizosaccharomyces pombe rendszertana 

 

Rendszertanilag az Ascomycota törzsbe (tömlősgombák), az Archiascomycetes 

osztályba, Schizosaccharomycetales rendbe és a Schizosaccharomycetaceae családba 

sorolható. Az Ascomycota törzsbe tartozó fajok közös jellemzője, hogy ivaros 

szaporodásuk során úgynevezett tömlőt (askos=zsák) képeznek, amelyben általában 4-8 

aszkospóra található. A tömlők keletkezése nagyon változatos, kialakulásának módja függ 

attól, hogy a gametangiumok morfológiailag különbözőek-e vagy sem. Ivartalan 

szaporodásra konídiumokkal, illetve sarjadzással vagy hasadással képesek. A törzs nagyon 

fajgazdag, életmódjuk is rendkívül sokrétű. Ide tartozik az ismert gombák 30 %-a (Kevei 

és Kucsera, 1998). Számos ide tartozó faj él szimbiózisban kék és zöld moszatokkal, 

találunk közöttük szaprotrófokat, parazitákat és mikorrhizaképző fajokat. Sok közülük 

fitopatogén szervezet, illetve iparban használt élesztő, ezért gyakorlati jelentőségük is igen 

nagy. 

 A Schizosaccharomycetales rend tagjai a hasadó élesztők. Az ivartalan szaporodás 

alkalmával a sejt hosszanti irányban növekedni kezd, majd amikor elér egy bizonyos 

méretet akkor a sejtmag mitotikus osztódását követően egy válaszfal képződik (szeptum), 

amely mentén hasadással szétválnak (2. ábra). A vegetatív fázis során a magállomány 

haploid. Az ivaros szaporodás során két sejt egyesül és az így létrejött diploid zigóta a 

sarjadzó élesztőkkel szemben nem osztódik tovább mitotikusan, hanem átalakul 

sporangiummá és ebben keletkeznek a meiospórák (Kevei és mtsi., 1999). 
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2. ábra: A S. pombe ivartalan szaporodása 

(forrás: www.sanger.ac.uk/Projects/S_pombe/) 

 

4.1.2. A S. pombe sejtciklusa 

 

 A haploid sejtek aszexuálisan -ivartalan módon-, mitózissal szaporodnak. Ezt 

nevezzük vegetatív sejtciklusnak. Ez abban az esetben zajlik le, mikor elegendő 

mennyiségű tápanyagforrás van jelen a környezetben. A henger alakú sejtek a csúcsi 

részeiken növekednek addig, amíg el nem érik a megfelelő hosszúságot. Amikor a sejtek 

mérete eléri a 11-15 μm–t a sejtmagok mitotikus osztódása beindul. A sejtmag membránja 

nem oldódik fel a mitózis alatt, hanem a mitotikus magorsó mikrotubulusai a nukleuszon 

belül képződnek, és a mikrotubulusokat organizáló centrumhoz tapadnak a maghártyában. 

Az utódmagvak a sejt ellentétes pólusai felé vándorolnak, és a sejt közepén szeptum 

(válaszfal) képződik, ami a sejtet két egyenlő részre bontja. Amikor a leánysejtek 

szétválnak, akkor kezdődik a haploid sejtciklus, ami kedvező körülmények között 3 órányi 

időt vesz igénybe. A környezeti feltételektől függően ez azonban 2-4 óra is lehet. A 

sejtosztódás a S. pombe esetében is – csakúgy, mint az emlősöknél- négy fázisra osztható: 

G2, M, G1 és S. A S. pombe sejtciklusában vad típusú sejtek esetében megfelelő 

körülmények között a G2 fázis a leghosszabb, a ciklus idejének 71-75 %-át is kiteheti, míg 

a G1 és S fázis rövid (3. ábra). 
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3. ábra: A S. pombe mitotikus sejtciklusa 

(forrás: www-rcf.usc.edu/~forsburg/pictures.html) 

 

Ivaros szaporodására jellemző, hogy a heterotallikus törzsek esetében az ellentétes 

párosodási típusú (h
+
 vagy h

-
 mat1 allél) törzsek képesek egymással párosodni, míg a 

homotallikus törzsek (h
90
) önmagukkal tudnak párosodni. A S. pombe életciklusa egy 

vegetatív/ivartalan (mitotikus) szakaszra és egy ivaros (meiotikus) szakaszra osztható (4. 

ábra). 

 

4. ábra: A S. pombe ivaros és ivartalan szaporodási ciklusa 

(forrás: http://pingu.salk.edu/ forsburg/main.html) 

M fázis 

S fázis 

G fázis 

Vegetatív ciklus Meiotikus ciklus 

egyensúlyi 

állapot 

konjugáció 

sporuláció 

M fázis 

S fázis 

Meiózis I. 

Meiózis II 

Pro meiotikus 

fázis 

http://www-rcf.usc.edu/~forsburg/pictures.html
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Az ivartalan fázisban a haploid sejtek hasadással ketté osztódnak, létrehozva 2 

haploid utódsejtet. Az ivaros szakasznál két ellentétes párosodású haploid sejt konjugál 

egymással, s létrejön a diploid zigóta. Természetes körülmények között a zigótából 

kialakul a zigotikus aszkusz, melyben végbemegy a meiózis, s létrejön a 4 db haploid 

spóra. Mesterséges, laboratóriumi körülmények között a diploid sejtek fenntarthatóak egy 

ideig, ekkor azigotikus aszkusz jön létre és a diploid sejt képes mitotikus osztódásra is, 

végül az azigotikus aszkuszban meiózissal létrejönnek a haploid spórák (Kevei és Kucsera, 

1998) (5. ábra). 

 

                    

 

5. ábra: A S. pombe -zigotikus aszkuszok  -azigotikus aszkuszok 

(forrás: www.-bcf.usc.edu/ .forsburg/diploids-html) 

 

4.1.3. A S. pombe genomja 

 

A S. pombe genomja három kromoszómából áll, melyek összesen 2300 cM (13,8 

Mb) génállományt tartalmaznak. Kromoszómáinak mikro- és makroszerkezete nagyfokú 

hasonlóságot mutat más eukarióta szervezetek kromoszómáival, de kevés számuk miatt 

egyszerűbb a struktúrájukat és a replikáció folyamatát tanulmányozni. Az I-es 

kromoszóma mérete 5,7 Mb, a II. kromoszóma mérete 4,6 Mb, a III. kromoszómáé 3,5 Mb. 

A S. pombe-nak nincs természetes plazmidja. Teljes genomja már szekvenálásra került egy 

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

 

 

http://www.asajj.roswellpark.org/.../3.PombeLifeCycle.gif
http://genomic.sanger.ac.uk/
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4.1.4. A S. pombe genetikai analízise 

 

A S. pombe vegetatív szaporodása mitotikus osztódással történik, ilyenkor az 

utódsejtek genetikai állománya megegyező, a sejtek haploidok. Ivaros szaporodás esetén 

viszont a kialakult aszkusz és benne az aszkospórák meiózissal osztódnak, és ez a folyamat 

rekombinációt eredményezhet. Az így keletkezett spórák szintén haploidok, és megfelelő 

körülmények között mitotikus osztódásba kezdenek, melynek eredményeképpen 

kialakulnak a haploid telepek. A S. pombe esetében egy-egy aszkuszban négy darab 

aszkospóra található, melyek meghatározott sorrendben helyezkednek el, tehát 

morfológiailag rendezettek. Az együvé tartozó négy aszkospórát nevezzük tetrádnak. 

Ezeknek a spóráknak a vizsgálatával következtethetünk a meiózis során bekövetkezett 

rekombinációkra. 

 Az aszkospórák analízise lehet tetrád- vagy randomspóra analízis. Ha egyetlen 

aszkuszból izoláljuk a spórákat és mindegyiket külön elemezzük genetikailag, akkor 

nyomon tudjuk követni a meiózis eseményeit. Ezt nevezzük tetrádanalízisnek. 

Randomspóra analízis esetében a spórákat tömegesen vizsgáljuk, és nem vesszük 

figyelembe azt, hogy melyik aszkuszból származnak. Ilyenkor nagyobb mennyiségű spórát 

tudunk megvizsgálni és könnyebben készíthetünk rekombinációs térképet. 

 

4.2. A krómvegyületek hatásai élő szervezetekre 

 

 A króm elemi állapotban csak meteoritokban fordul elő. Ásványokban 

megtalálható, melyek közül a legfontosabb a kromit. A kromátok erős oxidálószerek, 

oxidációs számuk +2 és +6 között változik. 

 A króm is - sok más fémes anyag mellett - esszenciális eleme a biológiai 

szervezeteknek. Ezek a fémes anyagok az enzimatikus, katalitikus folyamatokban vesznek 

részt. Viszont a széleskörű ipari tevékenységeknek köszönhetően a fémes szennyező 

anyagok - mint a gyártási folyamatok szereplői, vagy melléktermékei - nagymértékben 

szennyezik a környezetet. Ezek a szennyeződések a lakosságnál is mérhető tüneteket 

idéznek elő a mérgezéstől a daganatos megbetegedésekig (Avery, 2001). A krómot az 

iparban leggyakrabban acélok ötvözésére, cserző és pácoló anyagként és porcelán, 

valamint üvegfestékek összetevőjeként használják fel. A magas krómkoncentráció 

károsítja az idegrendszert, a génállományt, illetve a sejtek szaporodási folyamatának 
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egyensúlyát boríthatja fel, ezzel előidézhet daganatos megbetegedéseket (Cohen és mtsi., 

1993; Klein és mtsi., 1998; Shi és mtsi., 1999). 

A króm toxicitását már többen vizsgálták állati szervezeteken és eukarióta 

egysejtűeken, és megállapították, hogy a különböző oxidációs számmal rendelkező 

krómvegyületeknek más-más fokú az élő szervezetre gyakorolt hatása. Bebizonyosodott, 

hogy a Cr(VI) az egyik legtoxikusabb anyag, amely a sejtorganellumokra és a sejtek DNS 

állományára is erőteljesen hat ( Shi és mtsi., 1999; Cervantes és mtsi., 2001). 

A króm vegyületei között a legelterjedtebbek a +2 és +3 oxidációs számmal rendelkezők. 

A Cr(III) stabil forma, mivel vízben oldhatatlan, a sejthártyán nem képes átjutni, csak 

komplexképződés útján juthat be a sejtbe (Pesti és mtsi., 2000). A kromát anion a Cr(VI) ( 

például: CrO4
2-
) viszont egy nem specifikus anion karrier segítségével, serkentett 

diffúzióval jut be a sejtbe a sejtmembránon keresztül. Ez egy permeáz rendszer, mely a 

SO4
2-

 és PO4
3-

 felvételét is végzi. A Cr(VI) gyorsan Cr(III)-má redukálódik az instabil 

Cr(V) és Cr(IV) formákon keresztül. Korábban megállapították, hogy a redukció és a 

krómfelvétel kapcsoltan zajlik a sejtmembrán belső felszínén (Arslan és mtsi, 1987; Shi és 

Dalal, 1990; Pesti és mtsi., 2002), és a reaktív intermedierek ROS-okat generálnak (H2O2, 

szuperoxid anion, hidroxil gyök) Fenton-típusú Haber-Weiss reakciók során (Shi és Dalal, 

1990; Liu és mtsi., 1997; Shi és mtsi., 1999). Ezt a redukciót előidézhetik redukáló 

ágensek: NAD(P)H, FADH2, glutation, hisztidin, cisztein, C-vitamin, valamint néhány 

pentóz.  

A redukció közben keletkezett Cr(V) és Cr(IV) nagyon reakcióképes formák, melyek 

azonnal tovább redukálódnak (Shi és mtsi., 1999) elektronfelvétel mellett (1, 2).  

 

1) Cr(IV)+Cr(VI) →2 Cr(V) 

2) Cr(IV) → Cr(III)+Cr(V) 

A Cr(V) és Cr(IV) GSH komplexszel képzett formájában létezik. A redukciós folyamat 

közben keletkezett glutationil gyök egyrészt sejtkárosodást okozhat, másrészt más 

kéntartalmú molekulákkal reagálva szuperoxid gyököt termel.  

Ezen kívül a keletkezett komplexek reagálhatnak H2O2-vel (3),  

 

3) Cr(V) +H2O2→ Cr(IV)+ 

OH +OH

-
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és az így keletkezett szabadgyökök és hidroxilgyökök bonthatják meg a DNS molekula 

szerkezetét, és előidézheti a fent említett tüneteket, bár ezekkel szemben a sejt antioxidáns 

védelmi rendszere lép működésbe. 

 

4.3. A HIV általános jellemzése 

 

4.3.1. A HIV rendszertani besorolása 

 

A HIV (Human Immunodefficiency Virus) két típusa ismert: HIV-1 és HIV-2. A 

HIV-1 általánosan elterjedt, gyakori az előfordulása, míg a HIV-2 Nyugat-Afrikában 

fordul elő és kevésbé patogén. A HIV rokona a majmokat fertőző SIV (Simian 

Immunodefficiency Virus), illetve még egyéb emlősöket is fertőz. A HIV vírus a 

Retroviridae családba tartozó Lentivirus genusba sorolható. Magas mutációs ráta jellemzi, 

nem eliminálódnak. Örökítő anyaga pozitív, egyszálú, lineáris RNS. Ebből viriononként 

kettő található (diploid) (www.retrovirology.com). 

 

4.3.2. A HIV felépítése 

 

 A virion gömb alakú, 100-120 nm átmérőjű struktúrával rendelkezik. A HIV-1 két 

kópiában ss-RNS örökítő anyagot tartalmaz, melynek az a jellegzetessége, hogy cilinder 

alakot vesz fel. A viriont kapszid veszi körül. Ezt a plazmamembrán határolja, amely a 

gazdasejtek sejthártyájából származik. A virion reverz transzkriptáz, integráz és proteáz 

enzimekkel rendelkezik. Kapszidjában polipeptid, a burkában pedig glikoprotein antigének 

találhatók (6. ábra). 
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6. ábra. A HIV felépítése 

(forrás: www.retrovirology.com) 

 

A retrovírusok felépítése egyszerűbb, mint sok más vírusé, az immunrendszer 

azonban nehezebben veszi fel velük a küzdelmet. Ennek oka a vírus örökítő anyagának 

magas variációs mutatója, a reverz transzkriptáz enzim működése során keletkező nagy 

mennyiségű hiba és a javító mechanizmusok hiánya. A retrovírusok bejuttatják génjeiket a 

megtámadott sejt DNS-ébe, tehát minden olyan további sejt, amely ebből a gazdasejtből 

alakul ki, fertőzött lesz. A HIV membránja a gazdasejtekből származik, ezért a felismerés 

hiányában nehezíti a szervezet ellenük történő védekezését. A vírus rejtőzködni képes az 

immunrendszer sejtjei elől, integrálódni tud a gazdasejt genomjába, így láthatatlanná válik 

számukra (http://www.molbiolcell.org). 

 

4.3.3. A HIV genomja 

 

A HIV genom komplex felépítésű, ez a Lentivírusokra jellemző tulajdonság (1. táblázat). 

A génjeit három csoportba oszthatjuk. Az első csoportba az alapvető szerkezeti gének 

tartoznak úgy, mint gag, pol, env. A második csoportba a transzaktivátor géneket soroljuk: 

tat, rev. A harmadik csoportot a járulékos gének alkotják melyek közé a vif, vpr vpu/vpx és 

a nef tartozik. A Vpr és Vpx fehérje beépül a virionba, a többi fehérje csak a 

gazdasejtekben mutatható ki (6. ábra). Ezek az úgynevezett járulékos gének fontos szerepet 

játszanak a vírusfertőzés lefolyásában és a HIV-1 vírus által fertőzött betegeknél kialakuló 

 

 

http://www.retrovirology.com/
http://www.molbiolcell.org/
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tünetegyüttes előrehaladtában (Goh és mtsi., 1998; Zhao és mtsi., 2002; Somasundran és 

mtsi., 2002). 

 

FELÉPÍTŐ 

GÉNEK 

TERMÉK, FUNKCIÓ MÉRET 

(aminosav) 

SZABÁLYOZÓ 

GÉNEK 

p17 (gag MA / mátrix 

fehérje) 

struktúr, kapszid fehérje, 

provírus transzaktiváció 

86 p14 (tat) 

p24 (gag CA / 

kapszid fehérje) 

struktúr, kapszid fehérje, virális 

RNS expresszió regulációja 

116 p19 (rev) 

p9, p6 (gag / RNS-

hez kötődő fehérjék) 

struktúr, kapszid fehérje, 

pleiotróp (szupresszió) 

206 p27 (nef) 

p15 (pol PR / 

proteáz)  

struktúr, proteáz, reverz 

transzkriptáz, RNáz, integráz, 

infektivitás fokozás és 

sejttranszmisszió 

192 p23 (vif) 

p55, p63 (pol RT / 

polimeráz reverz 

transzkriptáz) 

Struktúr, proteáz, reverz 

transzkriptáz, RNáz, 

vírusreplikáció 

96 p18 (vpr) 

p11 (int IN / integráz) vírus release segítése 81 p15 (vpu)
 1

 

gp120 (env SU 

felszíni membrán 

fehérje) 

struktúr, glikoprotein 

infektivitás segítése 

500 p15 (vp)
 2

 

gp41 (env TM 

felszíni 

transzmembrán 

fehérje) 

struktúr, glikoproteinek tat és 

rev aktivátor 

70 p26 (tev) 

 

1
csak HIV-1-ben fordul elő;  

2
csak HIV-2-ben fordul elő  

 

1. táblázat. A HIV genomja 

 

4.3.4. A HIV vírusfertőzés lefolyása 

 

A HIV vírus célsejtjei a CD4
+
 T-limfociták, valamint a monociták/makrofágok 

(Papadopulos és mtsi., 1992). A HIV vírus számára a CD4 molekula az a felszíni receptor, 

amihez kötődni tud. A célsejtek fertőzéséhez azonban nem elegendőek csak csupán a CD4 

molekulák, hanem koreceptorok jelenléte is szükséges. Ezek a molekulák az α- és β-

kemokin receptorok. Azt, hogy a HIV melyik kemokin receptor típusát képes használni, az 

a gp120-as antigén receptor szerkezetétől függ. 

A vírusburok beolvadása a célsejtbe (adhézió és penetráció) a receptoroktól, 

valamint az előbb említett gp120 molekulától függ. A célsejtbe jutás után következik a 
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vírus „kicsomagolása”. A célsejt citoplazmájában a virális RNS transzkripciója veszi át a 

fő szerepet egy nukleoprotein komplexen belül. Az RTC (reverz transzkriptáz komplex) 

tartalmazza a virális RNS-t és a virális fehérjéket: az RT-t (reverz transzkriptáz), IN-t 

(integráz), NCp7-t, Vpr-t és a mátrix fehérjéinek néhány molekuláját. A virális RNS-ből 

létrejött DNS kópia (provírus) egy integráz enzim segítségével épül be a gazdasejtbe. A 

szaporodás későbbi szakaszában a Tat és a Rev fehérje játszik fontos szerepet. A vírus 

RNS szintézisét a Tat stimulálja, a Rev pedig segíti, hogy az RNS a magból a plazmába 

kerüljön. Végül a proteáz enzim működésére van szükség, hogy kialakuljanak a virionra 

jellemző struktúr komponensek. A virion lefűződéssel távozik a gazdasejtből. A CD4
+
 T-

limfociták közvetlen, és közvetett úton is elpusztulhatnak: egyrészt a szaporodó virionok 

következtében, másrészt a már fertőzött limfociták képesek egészséges sejtekkel fuzionálni 

a gp120 molekula segítségével. Végül bekövetkezik a sejthalál: apoptózis 

(http://www.molbiolcell.org) (7. ábra). 

Ahogy a szervezet CD4
+ 
sejtszáma csökken, az emberi test egyre kevésbé képes küzdeni a 

betegségekkel szemben. E folyamat során a CD4
+ 
sejtek száma eléri azt a szintet, amelyet 

szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek, vagyis AIDS-nek nevezünk. A HIV közvetlenül 

megtámad egyes szerveket is, mint például a veséket, a szívet és az agyat, így 

veseelégtelenséghez, szívizomgyulladáshoz, agyvelőgyulladáshoz vezethet (Papadopulos 

és mtsi., 1992). A vírus által legyengített immunrendszer végül védtelenné válik az 

opportunista fertőzések és rákos megbetegedések ellen is. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molbiolcell.org/
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7. ábra: A HIV fertőzés folyamata 

(Forrás: www.rkm.com.au) 

 

4.4. A Vpr fehérje jellemzése 

 

4.4.1.  A Vpr fehérje szerkezete és felépítése 

 

A HIV-1 R vírusproteinje (Vpr protein) egy kisméretű protein (14kDa) 96 

aminosavból áll, jól konzervált HIV-1-ben HIV-2-ben és SIV-ben. A Vpr protein 

szerkezetére jellemző, hogy a teljes hosszúságú protein vizes oldatban aggregálódott, ezért 

a teljes struktúrája nehezen hozzáférhető. A Vpr protein 1-51 fragmentumának struktúrája 

tartalmaz egy hosszan ismétlődő alfa hélixet, ami körülveszi az asp17-ile46 régiót és egy 

gamma fordulattal végződik. A vpr 52-96-os fragmentuma alfa hélixet tartalmaz, amely 

körülveszi az 53-78 régiót. Ez a régió leucinban gazdag. Az NMR analízis megerősítette a 

HIV-1 Vpr protein 3 alfa hélixének amfipatikus természetét. A hélixek egy hidrofób váz 

körül kapcsolódnak körülvéve a flexibilis N terminális doménekkel és C terminális 

argininben gazdag régiókkal, melyek negatív és pozitív töltésekkel rendelkeznek (Le 

Rouzic és Benichou, 2005) (8. ábra). 

 

 

DNS 

GAZDASEJT 

virális fehérje 
       provírus új virális RNS 

virális DNS 

                       RT 

kapszid 

 
RNS     vírus         

vírus 

vírusburok 

virális RNS 

          RT 
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8. ábra: A Vpr fehérje szerkezete  

(forrás: Le Rouzic és Serge Benichou 2005) 

 

A Vpr proteinnek vad (VprNL4-3), illetve különböző mutáns típusai lehetnek, mint például 

VprF34I, VprLAI, VprW56R. A Vpr fehérje eltérő változatai más-más célmolekulákon 

keresztül, eltérő módon károsítják a gazdasejteket (Le Rouzic és Benichou, 2005). 

 

4.4.2. A Vpr fehérje szerepe a vírusfertőzés során 

 

A Vpr protein a vírus életciklusának egy későbbi szakaszában expresszálódik, de 

jelenléte már az infekció korai fázisában is megfigyelhető a virionokba csomagolva. A Vpr 

protein a virionban szorosan kapcsolódik a virális RNS-hez. A virion célsejtbe jutása után 

a virális kapszid lebomlik, és a virális mag felszabadul a citoplazmában. 

  A Vpr protein jelenléte befolyásolja a reverz transzkripció lefolyását. Az RNS 

transzkripciója az RTC (reverz transzkriptáz komplex) segítségével történik. A 

transzkripció során a mutációs ráta Vpr protein jelenlétében négyszer magasabb, mint 

annak hiányában. Ugyanis a Vpr protein kapcsolódik az UNG2 enzimmel, ami uracil DNS 

glikoziláz javító enzim, és ez a kapcsolódás hatással van a transzkripció pontosságára. Így 

a protein a vírus mutációs rátáját befolyásolja.  

A transzkripció következtében kialakul a virális DNS, azaz a provírus. A virális 

DNS kapcsolódik a virion és a gazdasejt proteinjeihez is a PIC (preintegrációs komplex)-

ben (virális DNS, Integráz, Vpr). A PIC szoros kapcsolatban van a mikrotubuláris 
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struktúrákkal a citoplazmában. A Vpr protein keresztülhalad a citoplazmában, a 

citoszkeletális filamentumok között, és felhalmozódik a perinukleáris régióban, közel a 

centroszómákhoz. Maga a virális komplex citoplazmatikus dinein karokkal utazik a 

mikrotubulus hálón keresztül a sejtmag irányába. Az még nem tisztázott, hogy az 

utazásban a Vpr protein aktív szerepet játszik-e, vagy csak a komplexhez asszociál, és úgy 

utazik (Le Rouzic és Benichou, 2005). Ezután a Vpr protein kapcsolódik a 

sejtmaghártyához (fluoreszcens mikroszkóppal detektálták). A maghártya 2 belső és külső 

koncentrikus membránt tartalmaz, amelyeken nukleáris pórus komplexek vannak (NPC). 

Az NPC szelektív transzportot biztosít a nukleusz és a citoplazma között úgy, hogy egy 

permeábilis barriert képez a makromolekulák vagy komplexek szabad diffúziója számára. 

A gombáknál a Vpr protein a sejtmaghártya szerkezetében jelen lévő nukleoporin NUP1P 

FG gazdag régiójához köt. Humán sejtek maghártyáján is van ennek komplementere (Zhao 

és Elder, 2000; Zhao és mtsi., 1996). A Vpr sejtmagba jutásához kell egy nukleáris 

lokalizációs jel (NLS). Mivel a Vpr protein kicsi, ezért nem mindig igényli az NLS függő 

utat, mert képes elindítani nukleáris importot egy fehérjén keresztül, ami lehet béta 

galaktozidáz, vagy GFP (green fluorescent protein). A Vpr molekulák G2 fázisban 

blokkolják a fertőzött sejteket. A G2 blokk megtörténhet mielőtt a provírus integrálódik a 

genomba. A SIV-nél és a HIV-nél a sejtciklus blokkolása nem igényli a Vpr de novo 

szintézisét, erre a fertőző virionokba csomagolt Vpr molekulák is képesek. 

A HIV-1 Vpr proteinje G2 blokkot okoz az S. pombe-ban is, bizonyítva ezzel, hogy 

a celluláris útvonalak, melyek a Vpr protein által befolyásoltak, minden eukarióta sejtnél 

hasonlóan történnek (Andersen és Planelles, 2005; Andersen és mtsi., 2008; Emmerman és 

Malim, 1998; Vodicka és mtsi., 1998; Zhao és mtsi. 1996; Zhao és Elder, 2000). A Vpr 

protein pro-apoptotikus faktorként működik, citotoxikus hatása van, képes apoptózist 

indukálni (Zhao és mtsi., 1998; Huard és mtsi., 2008). A Vpr protein által indukált 

apoptotikus sejtekben csökkent a sejtciklust reguláló Wee-1 kináz aktivitása. Ez direkt 

korrelációt feltételez a G2 blokk és a Vpr protein apoptotikus hatása között. A Wee-1 

aktivitásának csökkenése összefüggésben van a Wee-1 Vpr okozta delokalizációjával.  

A Vpr protein az apoptózis szabályozásán kívül segíti a HIV-LTR transzaktivációját és a 

gazdasejt génjeinek transzaktivációját is, valamint a Vpr fontos szerepet játszik a virális 

infekcióban a nem osztódó sejteknél, mint például a monocitákban és makrofágokban is. A 

CD4
+
 limfocita a HIV céljsetje és itt ugyanúgy G2 sejtciklus blokkot okoz, és csökkenti a 

CD4
+
 T sejtek számát az AIDS betegség fázisainak előre haladtával (Li és mtsi., 2009) (9. 

ábra).  
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9. ábra: A Vpr szerepe a vírusfertőzés során 

(forrás:www.retrovirology.com) 

 

4.4.3. A Vpr fehérje által befolyásolt sejtciklus 

 

A Vpr fehérje befolyásolja a sejtciklust, megállítva annak folyamatát a G2 szakaszban. 

Ezt a hatást legtöbb esetben CD4
+
 limfocitákban vizsgálták, de tanulmányozták már 

egysejtű eukarióta modellen keresztül, mint például a hasadó élesztők. A vpr expressziója a 

szaporodás G2 fázisában fejeződik ki, és a Vpr felhalmozódik a sejtben a G2/M osztódási 

fázis alatt. Ezzel együtt a nekrotikus sejtek is megjelennek.  

A vpr expresszió elsősorban a sejt nukleuszában lokalizálódik. A Vpr fehérje 

megnövekedett aránya a sejt G2/M szaporodási fázisban blokkot eredményez, és G1-ben 

pedig sejthalált okoz.  

A G2/M blokk előidézésben a Vpr C terminális doménje játszik fontos szerepet, és a 

fehérje foszforilációja szükséges hozzá (Yao és mtsi., 1998). A ciklusfüggő kinázok 

(CDKs) szabályozzák a sejtciklus reverzibilis foszforilációját. A jelenlegi kutatási 

eredmények azt mutatják, hogy a p34
CDC2

 kináz kapcsolódik a B1 ciklinhez (B-p34 
cdc2
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G2-ben, hogy így szabályozza a G2/M átmenetet. A G2-ből a mitózisba lépéshez a B-p34 

cdc2-kináz enzim szükséges. Ezt a cdc25C foszfatáz (ciklin függő kináz, CDC) 

defoszforilálja a tirozin 14-en és tirozin 15-ön. A cdc2 aktivitása szabályozza az ellentétes 

hatású Wee-1 és Myt1 kinázokat és a cdc25 foszfatázt. A Wee-1 gátolja a cdc2 aktivitását 

a tirozin foszforiláción keresztül, míg a cdc2 defoszforilálódik a foszfatáz cdc25 révén, ami 

elősegíti a cdc2-ciklinB aktivációját, ami által mitózisba lépnek a sejtek.  Ezt az aktivitást 

tehát a Wee-1 és a cdc is szabályozza a foszforiláció és defoszforiláció által.  Kimutatták, 

hogy a Vpr fehérjét expresszáló sejtek egyaránt tartalmaznak hiperfoszforilált cdc2 és 

hipofoszforilált cdc25-t inaktív állapotukban. Elmondható tehát, hogy ez a két rendszer 

szabályozza a G2 / M sejtciklus blokkokat. A fertőzött, G2-ben blokkolt T sejtekben is 

jelen van a B-p34 cdc2-kináz enzim, de a cdc25C foszfatáz hibája miatt (Vpr gátolja) nem 

működik. A HIV fertőzött T sejtek nem lépnek a mitózis szakaszába, mert a ciklin B-p34 

cdc2
kináz hiperfoszforilált, ezért inaktív. Pontos molekuláris háttere a folyamatnak azonban 

még nem tisztázott, a Vpr által okozott G2/M blokk kialakulására több útvonalat is 

feltételeznek. Az is bizonyos, hogy a Vpr által okozott G2/M blokkot egyes hősokk 

fehérjék (Hsp70, Hsp16) felfüggeszthetik (Chang és mtsi., 2004; Le Rouzic és Benichou, 

2005). 

 

4.5. A reaktív oxigén fajták (ROS) és kialakulásuk  

 

Az aerob élőlények életfolyamataik során ROS-okat termelnek, mint a szuperoxid 

gyök (O2
-
), a hidrogén-peroxid (H2O2) és a hidroxil gyök (


OH). Szuperoxid keletkezik 

például légzés során. Az evolúció során az aerob mikroorganizmusok alkalmazkodtak a 

megnövekedett oxigén szintjéhez, mely előidézte egyrészt az oxigén előnyös 

felhasználásának kialakulását (az O2 a légzési láncban a terminális elektron akceptor 

szerepét tölti be), és az oxigén káros formáival szemben védekező mechanizmusok 

alakultak ki. A légzés során felvett oxigén 1%-ából először szuperoxid anion gyök jön létre 

(O2
-
), mely tovább redukálódik egy újabb elektron felvételével peroxid ionná (O2

2-
). Ez 

alatt a folyamat alatt az oxigén-oxigén közötti kovalens kötés erőssége csökken. A peroxid 

ionból további redukció során hidroxil gyök (

OH) és víz keletkezik, végül a hidroxil gyök 

az utolsó lépésben újabb vízzé redukálódik. Szuperoxid termelődhet oxigenázok által is 

(mint például a purin, pirimidin anyagcsere, xenobiotikumok lebontása stb.), valamint a 

NADPH-oxidáz szintén előidéz szuperoxid gyök termelést. Hidrogén-peroxid keletkezik 
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zsíranyagcsere során, hidroxil szabadgyökök pedig a legnagyobb mennyiségben 

szuperoxid gyökből és hidrogén-peroxidból keletkeznek. Ezen kívül még a fotoszintézis 

során is termelődik ROS (Jamieson, 1992; Halliwell és Gutteridge, 1999). 

A sejt védelmi rendszere fellép az életfolyamatok során keletkezett ROS-sal 

szemben, ez az úgynevezett antioxidáns védelmi rendszer. Ha az egyensúlyi állapot 

felborul, akkor beszélünk oxidatív stresszről. A homeosztázis vagy az antioxidáns védelmi 

rendszer működésbeli zavara miatt borulhat fel, vagy túlzott mértékben jelennek meg a 

ROS-ok, és ezek hatását nem képes kiküszöbölni a sejt védelmi rendszere (Halliwell és 

Gutteridge, 1999). 

Tehát a reaktív gyökök olyan molekulák, amelyek külső orbitálja párosítatlan elektront 

tartalmaz. Mivel az elektronok párképződésre hajlamosak, egy ilyen párosítatlan elektron 

jelenléte feszültséget hoz létre a szabad gyökben és partner keresésére készteti. Ezért 

kémiailag reaktívak, élettartamuk rövid.  

A szuperoxid anion gyök az endoplazmatikus retikulumban (ER) és a 

kloroplasztiszban alakul ki, de legnagyobb részben a mitokondriális elektron transzport 

lánc működése során keletkezik. Ezen kívül több biológiailag fontos molekula oxidációja 

során is létrejön O2
-
, mint például a glicerin-aldehid, flavin-mononukleotid (FMNH2), a 

flavin adenin-dinukleotid (FADH2),
 
tiol vegyületek, stb. Savas közegben, mint amilyen a 

fagocita vakuólum vagy a sejtmembránok mikrokörnyezete, protonálódik 

perhidroxilgyökké (HO2). Ez erősebb oxidáns és citotoxikusabb, mint az O2
-

, (Halliwell és 

Gutteridge, 1999). 

A szuperoxid vizes közegben gyorsan diszproporcionálódik molekuláris oxigénné és 

hiperoxid anionná (4).  

 

4) H
+
 + 2O2

-
 →HO2

- 
+ O2 

 

A fentiek alapján minden élő rendszer termel szuperoxid gyököt, amely nem enzimatikus 

úton, vagy enzimatikus úton szuperoxid-dizmutáz (SOD) által katalizált folyamatban 

redukálódik hidrogén-peroxiddá (H2O2) (5).   

    

5) 2O2
-

 + 2H
+
 → H2O2 + O2 
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A hidrogén-peroxidnak ez a fő forrása (Gille és Sigler, 1995; Halliwell és Gutteridge, 

1999). Ezen kívül keletkezhet hidroperoxil gyökből és a molekuláris oxigén divalens 

redukciójával. Legkevésbé reakcióképes terméke számos oxidáz reakciónak, így 

akkumulálódhat a sejtekben és képződésének helyétől távolabbra is diffundálhat. 

Párosítatlan elektronokkal nem rendelkezik, ezért nem szabadgyök. A H2O2 az 

enzimkatalizált szuperoxid diszmutációs reakciók gyakori terméke. Elsősorban, mint 

oxidálószer veszélyes. 

A H2O2
 
könnyen oxidál biológiailag fontos vegyületeket, mint pl. a zsírsavak és a tiolok. 

Fémkatalizált reakciója Fe
2+

 ionnal (6), illetve az UV sugárzás rendívül reakcióképes 

HO 

gyök képződéséhez vezet (7).  

 

6) Fe
2+

 + H2O2 → 

OH+ OH

-
+ Fe

3+
  

 

     UV  

7) H2O2 → 2 

OH 

 

 A hidroxilgyök (

OH) a fent bemutatottak mellett létrejön vizes közegben a Haber-Weiss 

reakció alapján, illetve vas, valamint redox aktív fémek (Cu, Cr) jelenlétében a Fenton-

típusú folyamat során (8-12).  

 

8) Fe
2+

 + H2O2  → 

OH + 

-
OH + Fe(III)  (Fenton,1894) 

9) Fe(III) + O
2•–

  → Fe
2+

 + O2 

10) HO2
•
 + Fe

2+
 + H

+
  → Fe(III) + H2O2 

11) 

OH + H2O2  → H2O + H

+
 + O2

•–
 

12) O2
•–

+ H2O2   → 

OH + 

-
OH + O2 (Haber és Weiss, 1934) 

 

Ez a reakció az élő sejtekben nagyon lassan végbemenő folyamat, tehát ezen a módon nem 

keletkezik nagy mennyiségű hidroxilgyök. Amennyiben van a rendszerben megfelelő 

mennyiségben fém - például vas -, úgy a reakció sebessége semleges pH-n 10
4
-en szeresére 

nő. Ilyen formán már jelentős mennyiségű hidroxilgyök keletkezhet. 

A legfontosabb hidroxilgyök termelők azok a vastartalmú, kisméretű „transit pool” 

molekulák, amelyek nagy tömegű molekulákkal - mint ATP, GTP, szerves savak, vagy 

membrán lipidek - képeznek kelátokat vagy komplexeket (Gille és Sigler, 1995).  
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A hidroxilgyök nagyon reakcióképes, gyakorlatilag minden molekulával képes kapcsolatba 

lépni, és éppen ezen tulajdonsága miatt a keletkezési helyén elreagál ( Halliwell és 

Gutteridge, 1999). 

Léteznek egyéb ROS-ok: szerves hidroperoxidok (LOOH), lipid peroxil gyökök (LOO

). A 

perhidroxil gyök (HO2

) az O2

-
, és a 


OH

 
protonálódásával keletkezik. A hidrogén atom 

telítetlen zsírsavaktól származik (LH), amelyekből deprotonálódással lipid alkil gyökök 

(L

) keletkeznek. A L


-t molekuláris oxigén oxidálja és LOO


 

keletkezik, ami újabb LH-val 

reagálva LOOH-t és L

-t eredményez (Tran és Miki, 1995).  

Az O2 molekulából származó gyökök tehát a következők:  

 szinglet oxigén (
1
O2), 

 szuperoxid (O2
-
, vagy O2

-
, HO2


), 

 peroxid (O2
2-

; HO2
-
) (a szerves peroxidok szorosabb értelemben véve nem tartoznak 

ide), 

 hidroxil szabadgyök (

OH). 

 

4.5.1. A reaktív oxigén fajták hatásai  

 

A ROS-ok károsítják a DNS-t, a fehérjéket és a lipideket. A O2
-

 oxidálja a fenolokat, 

katekolamint, tokoferolt, és különböző tiolokat. Enzimek inaktiválására is képes, mint pl. a 

kataláz. A H2O2
 
az O2

-
-kel szemben képes átjutni a biológiai membránokon és a bejutási 

helytől eltávolodva fejti ki káros hatását. Direkt inaktivál néhány enzimet, pl. 

glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt, oxo-savakat oxidál: piruvátot, glioxalátot. Az 

OH

 

az egyik legreaktívabb kémiai gyök. Reagál mindenféle molekulával: cukrokkal, 

aminosavakkal, foszfolipidekkel, nukleotidokkal és szerves savakkal. Hatásmechanizmusa 

három csoportra osztható: 1. hidrogén atomokat eliminál; 2. az aromás gyűrűkben kettős 

kötést hoz létre; 3. elektront transzferál (Halliwell és Gutteridge, 1999; Jamieson, 1992). A 

ROS-ok ezen hatásaikból kifolyóan szerepet játszanak különböző betegségek, mint pl. a 

rák, neurodegeneratív rendellenességek kialakulásában, vagy az öregedési folyamatokban 

(Gille és Sigler, 1995; Grant, 2001).  
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4.5.2. A reaktív oxigén fajták elleni védekezés lehetőségei  

 

A sejtalkotóik védelme és redoxállapotuk fenntartása érdekében a sejtek 

enzimatikus és nem–enzimatikus védelmi rendszerekkel rendelkeznek a ROS-okkal 

szemben.  

 

Az enzimatikus védelmi rendszer részei:  

 

I. Szuperoxid dizmutáz (SOD)  

Olyan metalloproteinek, melyek a szuperoxid gyököt alakítják át hidrogén peroxiddá (13).  

 

13) 2 O2
-

 + 2H
+

 

→ H2O2
 
+ O2 

 

Ide tartoznak a réz-cink szuperoxid dizmutázok (CuZnSOD), a mangán és vas szuperoxid 

dizmutázok (MnSOD, FeSOD). Az FeSOD főleg prokariótákra jellemző, de megtalálható 

protozoákban és néhány növényben is. A CuZnSOD csak az eukarióták citoplazmáiban, a 

növényi peroxiszómákban és a lizoszómákban található meg. A fém ionok pozitív töltést 

biztosítnak az aktív helyen, így a szuperoxid gyök és az aktív hely közt elektrosztatikai 

kötés alakul ki. A MnSOD a prokariótákban, az eukarióta szervezetek kloroplasztisz- és 

mitokondriális mátrixában, valamint glioxiszómákban található.  

 

II. Kataláz (CAT)  

Olyan tetramer szerkezetű, vastartalmú enzim, melyekben egy hem-csoport található az 

aktív helyen és semlegesíti a H2O2-ot (14). 

 

14) H2O2→ H2O+ ½O2 

 

A kataláz a peroxiszómákban fordul elő. Feladatuk a zsírsavak β-oxidációjából származó 

H2O2
 
lebontása (Jamieson, 1998).  

 

III. Peroxidázok  

 

A katalázokkal együtt semlegesítik a H2O2-ot. Az egyik a szeléndependens glutation-

peroxidáz (GPx) enzim. Az élesztőkben megtalálható, de hiányzik a baktériumokból és a 
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magasabb rendű növényekből. Az élesztőgombák GPx-a, szemben az emlősök GPx-ével, 

nem tartalmaz szelént. A citoplazma és a mitokondrium membránjában található. Az enzim 

a GSH oxidációjából származó elektronnal redukálja a H2O2-ot vízzé, miközben oxidált 

glutation (GSSG) keletkezik (15):  

 

15) H2O2
 
+ 2GSH → GSSG + 2H2O  

 

A GPx kis H2O2
 
koncentráció esetén a fő védelem szerepét látja el, de a H2O2 

koncentráció megnövekedésével a kataláz is működésbe lép. A SOD és a peroxidáz, illetve 

a SOD és a kataláz képesek együttesen az ún. vég-oxidáz szerepet betölteni, azaz O
- 

-ból 

vizet képezni (Gille és Sigler, 1995). 

A nem-enzimatikus védelmi rendszert a következő kisméretű, vízoldékony molekulák 

alkotják:  

-Hősokk fehérjék, melyek az enzimatikus védekező rendszer molekuláinak védelmét 

biztosítják  

-Proteinek, amelyek csökkentik a pro-oxidánsok (vas- és réz-ionok) hozzáférhetőségét. 

Ilyenek többek között metallotioninek, melyek ciszteinben gazdag fehérjék, a 

transzferrinek, haptoglobinok. 

-A tioredoxin (Trx) a peroxidok redukcióját végzi, megvédi a sejtet az antitest 

indukálta apoptózistól. A Trx peroxidáz rendszer részt vesz a sejt redox szabályozásában, 

mint az apoptózis endogén szabályozója (Elbim és mtsi., 1999). 

-Glutation (GSH): a már létrejött hidroperoxidok elbontásával fejti ki antioxidáns 

hatását oly módon, hogy közben nem keletkeznek gyöktermékek. 

-Vitaminok, többek között a C-vitamin (aszkorbinsav), amely erős redukálószer, 

könnyen elveszti hidrogénatomjait. Részben láncmegszakító antioxidáns: a 

peroxigyökökkel reagálva stabil monodehidro-aszkorbát keletkezik belőle, egyik H-jének 

leadása után. Ezen kívül direkt O2
-

 illetve OH
  
gyökfogó “scavenger” hatása is van 

(Halliwell és Gutteridge, 1998). 

 

4.6. Az oxidatív stressz és a vírusfertőzés 

 

Az oxidatív stressz az oxidatív egyensúly megváltozását jelenti az eredeti 

állapothoz viszonyítva. A reaktív oxigénfajták, mint például a hidroxil gyök, a hidrogén-
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peroxid (H2O2), és a szuperoxid anion minden aerob szervezetben jelen vannak, mint a 

légzési oxigén redukciójának eredménye, illetve egyes celluláris enzimek működésének 

termékei. A vírusfertőzések különböző fázisai gyakran oxidatív stresszt és apoptózist 

okoznak a gazdasejtekben. Az oxido-redukciós egyensúly felborulását egyes 

vírusfehérjékkel lehet összefüggésbe hozni.  

A HIV fertőzött humán sejteket vizsgálva megállapítható, hogy azok krónikus 

oxidatív stressznek vannak kitéve. A HIV fertőzött betegeknél a plazmában megemelkedett 

H2O2 szintet mértek, és kimutatták az antioxidatív védelmi rendszer zavarát. Erre a GSH, 

szuperoxid dizmutáz, aszkorbinsav, karotinoidok, szelénium-ion szint eltolódott aránya 

utalt. Ezek a tanulmányok főként a T-sejtek vizsgálataira korlátozódtak, és a HIV fertőzés 

által okozott oxidoredukciós változásokat vizsgálták (Perl és Bánki, 2000; Aukrust és 

mtsi., 2005).  

Fertőzött betegeknél alacsony GSH szintet mértek a vérplazmában. A GSH 

elsődleges intarcelluláris védelmet biztosít oxidatív stressz ellen, és részt vesz számos 

molekula detoxifikációjában. Az immunrendszer számára a glutation egy korlátozó faktor, 

és bizonyos T-sejt funkciók is függhetnek a GSH szintjétől. A GSH raktárak részleges 

kiürítése is negatív befolyással bír a sejt transzformációra, proliferációra, és a citotoxikus 

T-sejtek fejlődésére. A glutation bioszintézis limitáló prekurzora általában a cisztein. A 

fertőzött betegeknél alacsony volt az -SH szint a vérplazmában, amely a cisztein 

koncentrációját befolyásolja. HIV- fertőzött emberekben a betegség összes fázisában és a 

SIV fertőzött Rhesus majmokban általában abnormálisan alacsony inracelluláris glutation 

szint, és plazma cisztein és cisztin koncentráció (10-15 µmol) figyelhető meg a 

vérplazmában. Az alacsony GSH szint csökkenti a sejtek túlélését, megváltoztatja a T-

sejtek funkcióit, megnöveli a HIV replikációját és aktiválja az NF-κB-t, ami az apoptózis 

promótere, és az oxido-redukciós egyensúly bomlásának irreverzibilis folyamatát okozza 

(Kinscherf és mtsi., 1994; Dröge és mtsi., 1994).  

HIV-vel fertőzött betegekre jellemző a csökkent A-, E-, C-vitamin és a béta-karotin 

szint, a megnövekedett cytokinek (TNF, IL-6, IFNg) és kemokinek (MCP-1) szintje, és a 

megemelkedett malonaldehid szint is a plazmában. Megállapították, hogy a redukáló 

ágensek csökkent szintje elősegíti a HIV expresszióját (Kinscherf és mtsi 1994; Kalebic, 

1991). Sejtvonalakat vizsgálva a T-limfocitákra (CD4
+
, CD8

+
), és más emberi és állati 

sejkultúrákra is jellemző, hogy a fertőzött sejtekben csökkent a glutation és E vitamin 

szint, csökkent az intracelluláris GSH szint (Dröge és mtsi., 1994). Kimutatták, hogy 
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ahogy nőtt a HIV által indukált apoptózis, úgy a ROS mitokondriális produkciója is 

növekedett (Bánki és mtsi., 1998).  

A különböző vizsgálatok során számos vírusfehérjéről bizonyosodott be, hogy az 

oxidoredukciós folyamatokban stresszorként játszanak szerepet. Ilyen fehérje például a 

Tat, gp120 is (Lachgar és mtsi., 1999; Kim és mtsi., 2003). 

A Vpr fehérjének számos - az előzőekben már említett - szerepe mellett 

stresszindukáló hatása is lehet, bár ezt eddig csak kevés tanulmány vizsgálta. A vad típusú 

Vpr által előidézett folyamatok (G2 blokk, sejthalál) az S. pombe-ban hozzáadott H2O2 

hatására (mint stresszor) azt eredményezte, hogy magasabb volt a túlélő sejtek száma, tehát 

a Vpr proteint expresszáló sejtekben beindultak az antioxidáns védelmi mechanizmusok 

(Antal és Pesti, 2007). 
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5. Célkitűzés 

 

A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Környezeti 

Mikrobiológia Tanszékének egyik fő tudományos területe az oxidatív stressz kutatása. A 

különböző ágensek hatásmechanizmusának, oxidatív stresszt okozó tulajdonságának 

vizsgálata az eukarióta egysejtű hasadó élesztő, a Schizosaccharomyces pombe sejtjein 

történik. 

Az egyik kiemelt terület a krómvegyületek hatásmechanizmusának, oxidatív 

stresszt okozó tulajdonságának vizsgálata eukarióta sejtekre, illetve a króm-szenzitivitásért 

és króm-toleranciáért felelős gén/gének funkcionális jellemzése volt. Munkánk során, a 

tanszéken mutagén kezelést követően izolált S. pombe króm szenzitív és toleráns 

törzsekkel dolgoztunk (Czakó és mtsi. 1999). A kiválasztott mutáns törzsek esetében első 

lépésként ki kellet választanunk azon mutánsokat, amelyekben a megváltozott 

krómérzékenység egy génes mutáció eredményeként jött létre. 

Feltételezéseink szerint a különböző vírus eredetű fehérjék belső stresszorként 

működhetnek/működnek. HIV-1 fertőzés során a vérplazmában és a cerebrospinális 

folyadékban is alacsonyabb GSH szint mérhető a normálisnál, ami a megváltozott oxido-

redukciós rendszer következménye lehet, így a kutatások a HIV-1 fehérjéire irányultak. 

Tanszékünk rendelkezik olyan S. pombe törzsekkel, melyekben a vad típusú Vpr fehérjét 

(NL43) (RE007-es törzs) illetve az egyik mutáns Vpr fehérjét (F34I) kódoló gén (RE076-

os törzs) van integrálva. Ez a konstrukció lehetővé tette a Vpr fehérje oxidatív stresszt 

okozó hatásainak vizsgálatát eukarióta sejtekre. 

A külső és belső eredetű, különböző oxidatív stresszhatások 

Schizosaccharomyces pombe sejtjeire gyakorolt hatásainak vizsgálata során a 

következő célokat tűztük ki: 

1.) Randomspóra analízissel megvizsgálni a chr1-661T és a chr2-046T, valamint a 

chr1-661T és a chr1-14T törzsek keresztezéséből származó spóraklónokat és megállapítani 

azt, hogy milyen arányban lettek az utódok króm-toleránsak, illetve króm-szenzitívek. Erre 

azért volt szükség, hogy a későbbi kutatásokhoz izoláljunk egy génben sérült, króm-

szenzitív, illetve króm-toleráns mutánsokat.  

2.) Megvizsgálni, hogy a mutáns Vpr fehérjét expresszáló RE0076-os törzsben 

milyen mértékben nő a ROS, valamint hogyan szabályozza a sejt az antioxidáns védelmi 

rendszert a Vpr fehérje jelenlétének következtében. 
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6. Anyagok és módszerek 

 

6.1. A kísérleteink során használt mikroorganizmusok 

 

 

Törzs 

 

 

Genotípus 

 

 

Eredet/hivatkozás 

 

89chr
+
 89chr

+
ura4-D18 h

+
 DE, Prof. Sipiczki M. 

Czakó és mtsi., 2004; 

Koósz és mtsi., 2008 

90chr
+
 90chr

+
ura4-D18 h

-
 DE, Prof. Sipiczki M. 

chr1-14T chr1-14Tleu1-32 h
-
 Czakó és mtsi., 2004 

chr2-046T chr2-046Tleu1-32 h
-
 Czakó és mtsi., 2004 

9chr
+
 9chr

+
 leu1-32 h

-
 Czakó és mtsi. 1999 

chr1-661T chr1-661Tlys1-31 h
+
 Czakó és mtsi. 2004 

chr-63T chr-63Tlys1-131  h
-
 Czakó és mtsi., 2004 

 

2. táblázat: A randomspóra analízishez és a minimális gátló koncentráció vizsgálatához 

felhasznált S. pombe törzsek 

 

Törzs Genotípus Eredet/hivatkozás 

SP223 ade6-216 leu1-32  

ura4-294 h
-
 

szülői törzs 

Dr. Yuqi Zhao, (CMIER, 

Northwestern University, 

Chicago, U.S.A.) 

RE007 leu1-32 ura4-

294::vpr(NL4-3 

ura4
+
)::ade6-216 h

-
 

vad Vpr 

Dr.Yuqi Zhao, (CMIER, 

Northwestern University, 

Chicago, U.S.A.) 

Antal és Pesti, 2006 

RE076 leu1-32 ura4-249 

::vpr(F34I)::ura4
+
 

ade6-216 h
-
  

mutáns Vpr 

Dr. Yuqi Zhao, (CMIER, 

Northwestern University, 

Chicago,U.S.A.),Stromájer-

Rácz és mtsi.,2010 

 

3. táblázat: A Vpr fehérje hatásának vizsgálatához felhasznált S. pombe törzsek 
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6.2. Anyagok 

   

 Fluka:   dihidroetidium   37291 

Reanal:  D-glükóz, L-lizin, hisztidin, leucin, adenin, uracil, NaCl, KCl, 

Tris/HCL, hidrogén peroxid, FeSO4x7H2O, Na2SeO3 ZnSO4x7H2O 

Oxoid:  élesztőkivonat, bakteriológiai agar 

Sigma:  

K2Cr2O7      P-2588 

DHR 123       D-1054 

Rodamin       R-8004 

MD       M-5750 

Fenil-metil szulfonil fluorid    P-7626  

NADPH       N-1630 

GSSG        G-4376 

GSH        G-4251 

Klór-dinitro-benzén     C-6396 

Glükóz-6-foszfát     G-7879 

Nikotinamid-dinukleotid foszfát   N-0505 

Kümén-hidro-peroxid     C-0524 

GR       G-3664  

DETAPAC (Diethylenetriaminepenta-acetic-acid) D-1133 

Nitro-blue-tetrazolium (NBT)   N-6876 

Xantin       X-2502 

Xantin oxidáz       X-4875 

5-szulfoszlicilsav      S-2130 

4-vinilpiridin       V-3877 

DTNB (5,5-ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav)  D-6749 

2-propanol (izopropanol)    405-7 

Lízis enzim      L1412 

Biogál:  Promptocillin forte im. 

 Spektrum-3D: KH2PO4, K2HPO4, Na2EDTA, MgCl2, EDTA(Selecton B2),  

                        trietanolamin, HEPES 
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6.2.1. Táptalajok, tápoldatok 

 

 A táptalajok a tápoldattal szemben 2% agart is tartalmaznak. 

 YEA táptalaj, 1000 ml desztillált vízhez: 

30 g glükóz, 20 g agar, 5 g élesztőkivonat 

+ az auxotrófiának megfelelő aminosavak: uracil: 100 mg/l, lizin: 100 mg/l 

leucin: 150 mg/l, pH: 5,6 

MEA táptalaj, 1000 ml desztillált vízhez: 

  5 g maláta, 0,5 g élesztőkivonat, 20 g agar 

+ az auxotrófiának megfelelő aminosavak (100 mg/l), pH-ja 5,5. 

 YEL tápoldat, 1000 ml desztillált vízhez: 

  30 g glükóz, 5 g élesztőkivonat 

+ az auxotrófiának megfelelő aminosavak (100 mg/l), 

  MM (minimál tápoldat): 

  1 % glükóz, 0.5 % (NH4)2SO4, 0,1 % KH2PO4, 0.05 % Mg2SO4 x 7H2O 

Wickerham vitaminoldat 1000 ml-hez 1 ml, pH: 4,5 

kiegészítve az auxotrófiának megfelelő aminosavakkal, ill. bázissal: 

uracil: 100 mg/l, leucin: 150 mg/l, adenin: 100 mg/l 

  

6.2.2. Oldatok, pufferek, reagensek 

  

 Uracil törzsoldat (50 x-es): 100 ml desztillált víz, 375 mg uracil 

 Leucin törzsoldat (100 x-os): 100 ml desztillált víz, 700 mg leucin 

 Adenin törzsoldat (50 x-es):100 ml desztillált víz, 375 mg adenin  

Tiamin oldat (20 mM-os):100 ml desztillált víz, 674,5 mg tiamin, szűréssel 

sterilezzük. 

 Fiziológiás sóoldat:1000 ml desztillált víz, 9 g NaCl 

 1 M-os KCl oldat:1000 ml desztillált víz, 74,56 g KCl 

Wickerham-féle vitaminoldat 

100 ml desztillált víz, 0,2 mg folsav, 0,2 mg biotin, 200 mg inozitol, 40 mg Ca-

pantotenát, 20 mg P-amino-benzoesav, 40 mg piridoxin HCl, 40 mg aneurin, 20 mg 

riboflavin, 40 mg nikotinsav. A vitaminoldatot szűréssel sterilezzük. 
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A minimális gátló koncentráció meghatározásánál felhasznált oldatok: 

K2Cr2O7  törzsoldat (10 mM): 100 ml desztillált víz,  293 mg K2Cr2O7 

CdSO4 törzsoldat (10 mM): 100 ml desztillált víz, 7,69 g CdSO4  

CuSO4 törzsoldat (10 mM): 100 ml desztillált víz, 2,49g CuSO4 

ZnSO4 törzsoldat (10 mM): 100 ml desztillált víz, 2,87g ZnSO4 

 NiCl2 ZnSO4 törzsoldat (10 mM): 100 ml desztillált víz, 2,37g NiCl2 

Az antioxidánsok vizsgálatához és enzimaktivitás méréséhez felhasznált oldatokat a 

módszerek részletes leírásánál ismertetem. 

6.3. Módszerek 

 

6.3.1. Mikroorganizmusok tenyésztése, fenntartása 

A S. pombe törzseket az auxotrófiának megfelelő aminosavakkal kiegészített YEA, 

táptalajon, ferde tenyészet formájában tartottuk fenn +4 °C-on. Hetente friss tenyészetet 

készítettünk. Hosszabb tárolásuk glicerintartalmú, aminosavakkal kiegészített YEL 

tápoldatban - amely 20 %-ban glicerint tartalmazott - történt –80 °C-on. A törzsek kioltás 

utáni tenyésztését 30 °C-on végeztük szintén aminosavakkal kiegészített tápközegben. Az 

RE076-os és az RE007-es törzset tiaminnal és az auxotrófiának megfelelő aminosavakkal 

kiegészített MM táptalajon, ferde agaron tartottunk fenn +4 °C-on. Hosszabb tárolásuk 

glicerintartalmú, tiaminnal és aminosavakkal kiegészített MM tápoldatban történt –80 °C-

on. A törzseket kioltás után 30 °C-os inkubátorban tenyésztettük szintén tiaminnal és 

aminosavakkal kiegészített táptalajon. A vad típusú Schizosaccahromyces pombe szülői 

törzs az SP223 (leu1-32 ura4-D218 ade6-M210h-) (Lundgren és mtsi., 1991.). Ennek a 

törzsnek az ura 4 lókuszába integrálva egykópiás formában található meg egy mutáns Vpr 

fehérje génje (F34I), amely gén működését nmt1 (no-message in thiamine) promóter 

szabályozza. Ez a törzs az RE076-os (leu1-32 ura4-249 VprF34I::ura4+ ade216 h
-
) (Elder 

és mtsi,. 2001). Amennyiben a tápoldat illetve táptalaj 20 μM koncentrációban tartalmaz 

tiamint, akkor a gén represszál, ha a tápoldat és a táptalaj tiamin hozzáadása nélkül készült 

a gén expresszálódik (Maundrell 1993; Zhao és mtsi., 1996; Zhao és mtsi., 1998). A gén 

represszálódása 20 μM-os tiamin végkoncentrációnál 98 %-os az nmt1 promóter 

tulajdonsága miatt (Maundrell, 1990). Az Sp223-as szülői törzs a konstrukciót nem 

tartalmazza, és munkánk során ezt a törzset a Vpr represszált állapothoz használtuk 

kontrollnak. 
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Előkultúrák készítése 30 °C-on és 150 rpm-en történt rázóinkubátorban, 

aminosavakkal kiegészített YEL, illetve MM tápoldatban, az RE076-os és RE007-es törzs 

előkultúrájának tápoldatát tiaminnal is ki kellett egészíteni. Szilárd táptalajon 3-5 napig, 

egyes telepek megjelenéséig inkubáltuk a törzseket 30
 o
C-on. 

 

6.3.2. Minimális gátló koncentráció meghatározása 

YEA ferde agarra kioltottuk a vizsgálandó törzseket, és 30 °C-on 5 napig 

inkubáltuk. A vizsgálandó fémvegyületekből 100 mM-os törzsoldatot készítettünk, melyet 

sterileztünk. A YEA táptalajt kiegészítettük az auxotrófiának megfelelő aminosavakkal, 

majd kiöntésig 60 
o
C-on tároltuk. A táptalaj kiöntésénél steril Erlenmeyer lombikba 

bemértük az adott fémsós törzsoldatból a megfelelő mennyiséget, és 50 ml táptalajjal 

kevertük össze. Ezt a mennyiséget két csészébe töltöttük ki, steril mérőhenger segítségével, 

így csészénként 25-25 ml táptalajt öntöttünk ki vigyázva arra, hogy a táptalajban ne 

keletkezzenek buborékok. Az öt napos tenyészetekből szuszpenziót készítettünk úgy, hogy 

3 ml steril fiziológiás sóoldatba 1 kacsnyit tettünk a tenyészetből. Bürker-kamra 

segítségével megszámoltuk a sejteket, majd 4x10
6
 darab sejt/ml-re állítottuk be a 

sejtszámot. Ezután a csészékre foltoltásban vittünk fel a szuszpenzióból 25-25 µl-nyit. A 

kiértékelés hét nap után történt 30 °C-os inkubálás után. A kiértékeléskor a foltoltásban 

felvitt törzsek szaporodásának intenzitását számokkal jelöltük 0-tól 5-ig:0: egyáltalán nincs 

szaporodás, 1: kevés telep látható a folt területén, 2: gyenge a szaporodás, a foltok 

hiányosak, 3: gyengébb a szaporodás, több helyen látszódnak szólótelepek, 4: a folt 

területe folyamatosan borított, de a sejtréteg vékonyabb, 5: a folt területe teljesen fedett, a 

sejtek dúsan borítják 

6.3.3. Randomspóra analízis előkészítése S. pombe-nál 

A keresztezni kívánt törzseket ferde agarra oltottuk (YEA). Egy napos inkubálási 

idő után a törzsekből előkultúrát készítettünk úgy, hogy 10 ml aminosavakkal kiegészített 

YEL tápoldatba 2 kacsnyi törzset felszuszpendáltunk, és 24 h-ig 30 °C-on inkubáltuk. Egy 

nap elteltével a sejtszámot beállítottuk 10
5
 db sejt/ ml-re, és ez az előkultúra 100 ml YEL 

tápoldatba került. A tenyészetet 30 °C-on rázattuk és 12 óra elteltével törzsenként 30-30 

ml-t centrifugáltunk 3000 rpm-en 5 percig, majd steril fiziológiás sóoldattal egyszer 

mostuk a sejteket. A felülúszó leöntése után 10 ml KCl oldatba vettük fel a sejteket, amit 

újabb mosás követett. Ezután Bürker kamra segítségével beállítottuk a sejtszámot, és a 

sejteket 2,5 ml lízis enzim oldatba vettük fel. 
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A keresztezés 0,6 M-os KCl oldattal ozmotikusan stabilizált MEA (spóráztató) táptalajon 

történt, ami ki volt egészítve a megfelelő aminosavakkal. A spóráztató táptalajra a 

keresztezendő partnerekből 1- lált 

vízben összekevertük és beszárítottuk. Ezt 3 napos inkubálás követte 30 °C-on. A 

keresztezett törzsekből 2 kacsnyit tettünk 1 ml steril desztillált vízbe, amibe lízis enzimet 

oldottunk 1 mg/ml koncentrációban. Előtte fénymikroszkóppal ellenőriztük, van e aszkusz. 

Az így kapott szuszpenziót 12 órán keresztül rázattuk a vegetatív sejtek elölése céljából. A 

12 óra elteltével a szuszpenzióból 50-50 µl-nyit szélesztettünk YEA táptalajra és 5 napig 

30 °C-on inkubáltuk, majd a spórákból fejlődött telepeket átoltottuk vonaloltással YEA 

táptalajra, és a telepeket számokkal láttuk el és ismét 3 napig 30 °C-on inkubáltuk. 

 

6.3.4. A spóraklónok tesztelése króm-toleranciára 

A tesztelésnél három napos spóraklónokat vizsgáltunk (Czakó-Vér és mtsi., 1999). 

Steril félkémcsövekbe 3-3 ml fiziológiás sóoldatot helyeztünk és 1 kacsnyi mennyiséget 

szuszpendáltunk bele a tenyészetekből. Ezt követően Bürker-kamrás számolást végeztünk, 

majd a megfelelő hígítás segítségével beállítottuk a sejtszámot 4x10
6 

db sejt/ml-re. 

A krómtolerancia megállapítása során a teszteléshez YEA táptalajt használtunk a 

megfelelő aminosavakkal kiegészítve. A különböző koncentrációjú krómtartalmú 

táptalajokat frissen készítettük. Kontrollként YEA táptalajt használtunk, amely nem 

tartalmazott fémes oldatot. A táptalajok felszínére foltoltás formájában vittük fel a 

szuszpenziókat. Egy folt 25 µl-nyi szuszpenziót, és így 10
5
 db sejtet tartalmazott. A 

csészéken számokkal jelöltük, hogy a foltoltás melyik szuszpenzióból származik. A 

csészéket 30 °C-on inkubáltuk. 

A kiértékelés 7 és 10 naposan történt. Erre a króm minimális gátló koncentrációjának 

(MGK) időben elhúzódó jellege miatt van szükség. A csészékben a koncentráció 25 µM-

onként növekedett. A MGK-t a szerint állapítottuk meg, melyik volt az a koncentráció, 

amelynél az adott S. pombe törzs már nem nőtt. A kiértékelés a foltoltások növekedés-

intenzitása szerint történt. A szaporodási intenzitást egy 0-tól 5-ig terjedő skála szerint 

osztályoztuk. A számok jelentése a következő volt: 5 –fedett, dús növekedésű folt - erős 

szaporodás, 4 –folyamatosan borított, az előzőnél vékonyabb sejttömeg, 3 –több helyen 

egyesével álló telepek - gyengébb szaporodás, 2 –hiányos foltok - gyenge szaporodás, 1 –

elszórt telepek a folton, 0 –egyáltalán nincs szaporodás. Az értékelés során attól függően 

soroltuk a spóraklónokat toleráns, vad illetve érzékeny kategóriákba, hogy figyelembe 
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vettük az értékeket, valamint a kiindulási törzsek jellegét. A kapott adatokat kiértékelő 

táblázatban rögzítettük. 

6.3.5. Szaporodási görbe felvétele, generációs idő meghatározása 

Az RE076–os törzset kioltottuk tiamin tartalmú, megfelelően kiegészített MM ferde 

agarra, az Sp223-as törzset aminosavakkal kiegészített MM ferde agarra. Három napos 

inkubáció után előkultúrát készítettünk úgy, hogy 20 ml tiamin tartalmú MM tápoldatban 

felszuszpendáltunk 2 inokulumnyit az RE076-os törzsből, illetve kiegészített MM 

tápoldatba az Sp223-as törzsből. A tenyészeteket 24 óráig rázattuk 30 °C-on inkubátorban 

150 rpm-en. Felhasználás előtt a sejteket 2-szer mostuk fiziológiás sóoldatban. Az 

előkultúra sejtjeit Bürker kamrában megszámoltuk (ha túl sok volt a sejt, akkor 

készítettünk 10-szeres hígítást). A sejtszámot beállítottuk 2x10
5

 

db sejt/ml-re. Ez 20 ml –a 

törzsnek megfelelő- steril tápoldatba került. A lombikot rázógépre helyeztük 30 °C-on 150 

rpm-en rázattuk. Meghatározott időnként mintát vettünk a tenyészetből, steril pipettával. 

Az összes sejtszámot Bürker kamrában számoltuk meg, az élő sejtszám meghatározása 

során a meghatározott időpontokban vett mintát steril fiziológiás sóoldattal 10
4
db sejt /ml 

állítottuk be.  

Ebből a hígításból 50 μl-t szélesztettünk Petri csészében lévő, törzsnek megfelelő 

táptalajra. (50 μl-t rácseppentünk, üvegbottal szélesztjük, hogy különálló telepek 

képződjenek)  

 

6.3.6. S. pombe törzsek mintavétele  

Öt napos ferde tenyészetről két inokulumnyi sejttel beoltottunk 10 ml tiaminnal 

kiegészített MM tápoldatot. 24 óra múlva sejtszámolást végeztünk, majd a sejteket 

fiziológiás sóoldatban kimostuk. Ezek után beoltottunk 100 ml MM tápoldatot a 24 órás 

tenyészettel úgy, hogy a tenyészet induló sejtszáma 10
6
 sejt/ml legyen. Több párhuzamos 

oltást is végeztünk, mivel a tápoldatok egy részét kiegészítettük tiaminnal a másik részét 

nem.  

Előzetes irodalmi adatok alapján két időpontot választottunk ki a mintavételezésre. Az 

egyik ilyen időpont a 14 órás tenyészet volt (korai log fázis), ugyanis ebben az időpontban 

még a Vpr expressziója nem okoz morfológiai változást a sejtben, de már korábban 

kimutatták a jelenlétét. A másik általunk kiválasztott időpont a 35 órás tenyészetek (késői 

log fázis) időpontja volt, miután már a Vpr fehérje által okozott G2/M blokk feloldódik a 

sejtekben, és az osztódás újból elindul. Minden kísérletnél ezt a két időpontot -14 órás 
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(korai log), illetve 35 órás (késői log) tenyészeteket- használtunk, hogy a vizsgált törzsek 

azonos fiziológiai állapotban legyenek.  

 

6.3.7. Szeptációs index analízis és élősejtszám meghatározás 

 (Zhao és mtsi., 1996., Lee és mtsi., 1995; Deree és mtsi., 1997) 

A szeptációs index meghatározásánál a sejteket calkoflourral festettük meg, 

melynek hatására a szeptumok láthatóvá váltak. A mikroszkóp alatt 500 sejtet számoltunk 

meg, és megnéztük, hogy ebből mennyi sejtnél van válaszfal. Az élősejtszám meghatározás 

propidium jodid (PI) festéssel történt. A méréshez 14, illetve 35 órás tenyészeteket 

használtunk. A rázatott tenyészetekből 50-50 ml-t 5 percig, 3000 rpm-es fordulatszámmal, 

4
o
C-on lecentrifugáltunk, majd 25 ml fiziológiás sóoldatban mostuk ugyanilyen 

körülmények között. Leöntöttük a felülúszót, majd 4 ml fiziológiás sóoldattal 

felszuszpendáltuk a sejteket. A szuszpenzió optikai denzitását fotométerrel 590 nm-en 0,1-

re állítottuk. A hígításhoz fiziológiás sóoldatot használtunk. Az így előkészített 

szuszpenziókból 2-2 ml-t mértünk ki. Az előre elkészített PBS oldatból 1 ml-t Eppendorf 

csőbe töltöttünk, majd ebben 2 mg propidium-jodidot oldottunk fel. A holt sejtek 

festéséhez 2 ml sejtszuszpenzióhoz 5 μl PI oldatot adtunk. A mintákat jégen tartottuk. A 

minták egyikét hővel elöltük, kontrollként használtuk. PI festék nélküli kontrollt is 

készítettünk. A mérést Perkin-Elmer LS50B típusú fluoriméterrel végeztük. 

 

6.3.8. Antioxidánsok vizsgálata és enzimaktivitás mérése 

 

6.3.8.1. Intracelluláris peroxid koncentráció mérése áramlási citométerrel 

 (Henderson és mtsi., 1993) 

Szükséges oldatok: 

→ Na - Hepes puffer  (1000 ml desztillált vízben oldva): 5,5 mM glükóz-1,062 g,  10 mM 

Hepes -1,191 g, 150 mM NaCl-4,38 g, 1 mM KCl-0,037 g, 100 g/ml-0,1 g  aminosav 

auxótrófia. pH: 7,4 

→ 5 mM dihidrorodamin 123 (DHR 123) törzsoldat: 2 mg DHR 123 festéket 721 μl 

dimetilformamidban oldottuk fel és -20 °C-on sötétben tároltuk. 

Sejtek gyűjtése, mosása: a 100 ml térfogatú, megfelelő idejű tenyészeteket 3000 rpm-en 

fordulatszámon (1000 g) 5 percig centrifugáltuk, majd kétszer mostuk fiziológiás 

sóoldatban ugyanazon centrifugálási paraméterek mellett. 
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 A 14 órás és 35 órás tenyészeteket centrifugáltuk, kétszer mostuk, majd felvettük 

őket Na-Hepes pufferben, a sejtkoncentrációt beállítottuk 10
8
 sejt/ ml -re.  

 A mérést glükóz és aminosav mentes Na-Hepes pufferben végeztük. A sejtes 

törzsoldatunkat 10-szeresére hígítottuk 2 ml Na-Hepes pufferban, majd hozzáadtunk 4 μl 5 

mM-os DHR 123 oldatot, melynek a végkoncentrációja így 10 M lett. Ezután 

ötpercenként mértük a mintákat egy órán keresztül Becton Dickinson áramlási 

citométerrel, közvetlenül a mérés előtt a mintát Na-Hepes pufferben hússzorosára 

higítottuk (950 μl puffer + 50 μl minta). Az extinciós hullámhossz λex = 488 nm, az 

emissziós λem = 525 nm volt. A műszer 10 000 sejtet mért le és abból számolt egy átlagot 

és szórást (FACS Calibur). 

 

6.3.8.2.  Szuperoxid gyök koncentráció mérése 

 (Carter és mtsi., 1994.) 

Szükséges oldatok: 

→ 0,5 M-os NaOH oldat: 2 g Na: 2,5 g szulfoszalicilsav 50 ml desztillált vízben oldva. 

Szobahőmérsékleten 2 hónapon keresztül tárolható. 

→ 1 M-os hidroetidin (HE) törzsoldat: 96, vagy 100%-os etanolban oldjuk a hidroetidin 

port és átlátszatlan fóliába csomagolva -20°C-on tároljuk a felhasználásig. 

 Gyökfogó festéknek hidroetidint (HE) használtunk. 1 M-os HE törzsoldatból a 

mérés napján készítettünk 1 mM koncentrációjú oldatot úgy, hogy a 2 µl-t kivettünk és 

etanollal 2 ml-re higítottunk. Ebből 200 µl-t 20 ml tenyészethez adtunk, majd egy órán 

keresztül inkubáltuk a tenyésztéskor használt körülmények között.  

A tenyészeteket centrifugáltuk, mostuk, majd 1 ml 4 °C-os 5%-os szulfoszalicilsav 

oldatban vettük fel őket. 20 percig inkubáltuk a mintákat jégen, majd 10 percig 

centrifugáltuk 10 000 fordulatszámon. 500 µl felülúszóhoz 500 µl 0,5 M-os NaOH-t 

adtunk. 

Mérés: Perkin-Elmer LS50B típusú fluoriméteren mértünk, a gerjesztési hullámhossz λex = 

488 nm, az emissziós hullámhossz λem = 610 nm volt. Kalibrálósort etidium bromidból 

készítettünk, ügyeltünk arra, hogy a kalibrálósor pH-ja és a minta pH-ja megegyezzen. A 

kapott értéket fehérjetartalomra vonatkoztattuk. 

 

6.3.8.3. Sejtfeltárás 

Szükséges oldatok: 
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→ Foszfát puffer (1000 ml): 5 g KH2PO4 és 10 g K2HPO4 desztillált vízben oldva. 

→ Fenil-metil-szulfonil.fluorid (PMSF) oldat: 500 µl izopropanol, 5 mg PMSF 

 A 14 órás és 35 órás tenyészeteket lecentrifugáltuk, kétszer mostuk foszfát 

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

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

órán belül kezdtük el a sejtfeltárást. Sejtfeltáráshoz X-press-t használtunk (X-PRESS 25 

ml, AB BIOX, Dybecksgatan 10, S-412 70 Göteborg SWEDEN), melyet használat előtt 24 

órán keresztül hűtöttünk –20°C-on. Két feltárás között legalább két órát hűtöttük a 

készüléket –20°C-on. Miután behelyeztük a mintát az X-press-be, még húsz percig a 

fagyasztóban hagytuk. Feltárás után a mintát még napokig, legfeljebb egy hétig tároltuk –

20°C-on.  

A mérés napján felengedtük szobahőmérsékleten a mintákat, nem siettettük az 

olvadást, viszont gyakran megkevertük. Centrifugacsövekbe 100 µl Fenil-metil szulfonil 

fluorid (PMFS) oldatot mérünk. Ha felolvadt a minta, rögtön 2,9 ml-t belemértünk a 

PMSF-t tartalmazó centrifugacsövekbe, majd vortexeltük. Ezután már végig jégen tartottuk 

a mintákat. Hűtött centrifugában 10 000 fordulat/perc sebességgel 10 percig centrifugáltuk, 

majd a felülúszót leöntöttük és a továbbiakban használtuk az enzimaktivitások mérésére. 

 

6.3.8.4. Glutation-reduktáz mérése  

(Pinto és mtsi., 1984) 

Szükséges oldatok: 

→ 0,1 M-os foszfát puffer: 1,6 g K2HPO4, 0,08 g KH2PO4 100 ml desztillált vízben oldva, 

pH 7,6. Szobahőmérsékleten maximum 1 hónapig tárolható. 

→ 1 mM-os NADPH oldat: 5 ml 0,1 M-os foszfát puffer. 4 mg NADPH. Mindig frissen 

készítjük, és felhasználásig jégen tároljuk. 

→ 10 mM GSSG oldat: 5 ml puffer, 31 mg GSSG szobahőmérsékleten oldva (később ezt 

is jeges vízben tartottuk). 

 A mérés előtt frissen készítettük el az 1 mM NADPH oldatot -amelyet a mérés 

során jeges vízben tároltuk-, és a 10 mM GSSG oldatot, amit szobahőmérsékleten oldottuk 

fel, de a mérés során szintén jeges vízben tartottunk. Méréskor a következő összetevőket 

helyeztük a küvettába meghatározott sorrendben: 

100 µl NADPH, 650 µl puffer, 150 µl GSSG, 100 µl minta. 

340 nm-en fotometráltunk 1 percig, kontrolt nem használtunk, 2-4 párhuzamos mérést 

végeztünk egy mintából. A méréseket átlagoltuk és ebből számoltuk ki az enzimaktivitást. 
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Ahol:  ∆A: a mérés során az abszorbanciaváltozás  

 ∆C: ezt az értéket keressük, a szubsztrát fogyásának mennyiségét kapjuk meg 

 d: a küvetta átmérője (1 cm) 

 εx: állandó  

(pl.: εNADPH, 340 nm: 6,3 * 10
6
 cm

3
 (mol cm)

-1
) 

A képlet alapján pl.:     

 

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

enzimaktivitást (megmértük a minta fehérjetartalmát és elosztottuk 10-el, mivel a 

küvettában 10-szeresére hígítottuk a mintát): 

 

 

 

6.3.8.5. Kataláz mérése  

(Roggenkamp és mtsi., 1974) 

Szükséges oldatok: 

→ 20 mM-os HEPES puffer: 0,953 g HEPES 200 ml desztillált vízben oldva. 

→ 10 M-os H2O2 oldat 

 A méréshez 20 mM-os Hepes puffert használtunk (szobahőmérsékleten tároltuk 

maximum 1 hónapig). Frissen készítettük az alábbi oldatot: a 10 mólos eredeti H2O2 

oldatot 100-szorosára hígítottuk desztillált vízben és a mérés során hűtöttük. 

Méréskor a következő összetevőket helyeztük a kvarcküvettába az alábbi sorrendben: 

100 µl H2O2, 880 µl puffer, 20 µl enzimkivonat. 

240 nm-en fotometráltunk 1 percig, 1 mintából 3-4 párhuzamos mérést végeztünk. Ezeket 

átlagoltuk és az átlagból számoltuk ki a kataláz aktivitást. 

Kontrolt mértünk a következő módszer alapján: pár másodpercre felforraltunk egy kis 

mintát egy kémcsőben, majd ebből mértünk aktivitást. Így nem kaptunk peroxid fogyást, 

ha mégis mértünk volna, akkor azt valószínűleg valamilyen átmeneti fémnek kellett volna 

okoznia. 

Az enzimaktivitás számolás megegyezik a glutation-reduktáz számolásával, kivéve, hogy 

itt a H2O2 állandóját kell vennünk (εH2O2, 240 nm: 4,36 * 10
4
 cm

3
 (mol cm)

-1
). 

∆C=∆A  = 0.095 1 min
-1

   = 15 nmol (min cm
3
) 

       d * εx    1 cm * 6,3 * 10
6
 cm

3
 (mol cm)

-1
   

∆A = ∆C * d * εx 

∆C       = 15 nmol (min cm
3
) = 24,9 nmol (min mg protein)

-1 

T fehérje    0,602 mg ml
-1 
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6.3.8.6. Glutation S-transzferáz mérése  

(Warholm és mtsi., 1985) 

Szükséges oldatok: 

→ GSH oldat: 9 mg GSH 1,5 ml desztillált vízben oldva. 

→ CDNB oldat: 10 mg 1-kloro-2,4-dinitro-benzén (CDNB) 

→ GST puffer: 2,72 g KH2PO4, 93 mg Na2EDTA 250 ml desztillált vízben oldva. 

Szobahőmérsékleten tárolható maximum 1 hónapon keresztül. 

 A méréshez 0,1 M-os foszfát puffert használtunk, amely 1 mM EDTA-t 

tartalmazott. 

A mérés előtt frissen készítettük a GSH oldatot, melyet, jeges vízben tároltunk, és a CDNB 

oldatot.  

Méréskor a következő összetevőket helyeztük a küvettába meghatározott sorrendben: 

50 µl CDNB, 850 µl puffer, 50 µl minta, 50 µl GSH. 

340 nm-en mérünk 1 percig, egyszerre 2 mintát mértünk, kontrol (minta mínusz) 

szükséges. 

3-4 párhuzamos mérést készítettünk egy mintából, ezek átlagából számítottuk ki az 

enzimaktivitást. Az enzimaktivitás számolás megegyezik a GR számolásával, itt viszont a 

GS-DNB komplex elnyelést mértük (εGS-DNB, 340 nm: 9,6 * 10
6
 cm

3
 (mol cm)

-1
). 

6.3.8.7. Glükóz-6-foszfát dehidrogenáz mérése  

(Emri és mtsi., 1994) 

Szükséges oldatok: 

→ 20 mM-os HEPES puffer: 1,1915 g Hepes 250 ml desztillált vízben oldva, pH 7,6 

→ 200 mM MgCl2 oldat: 1.555 g MgCl2*6 H2O 25 ml desztillált vízben oldva-  

Az oldatok több hétig is tárolhatók szobahőmérsékleten.  

→ A oldat: a mérés napján frissen készítettük, az alábbi összetevőket tartalmazta: 

 3,15 mg G6P-ot,7,5 mg NADP-t, 2,25 ml MgCl2 oldat, Hepes pufferrel kiegészítve, 

15 ml-re feltöltve- 

 A mérés napján frissen készítettük az A oldatot. Ezt nem kell jeges vízben tárolni, 

mivel a reakció ebben történik és a nulla fokos közeg miatt alacsonyabb enzimaktivitást 

mérnénk. A jeges vízben történő tárolás másik következménye, hogy a küvetta bepárásodik 

és ezért nem lesz jó a mérés. Méréskor a következő összetevőket helyeztük a küvettába 

meghatározott sorrendben: 900 µl A oldat, 75 µl puffer, 25  µl minta (feltárt sejtek). Az 

összemérés után intenzíven összeráztuk az oldatot. A mérést 340 nm-en végeztük, 1 percig. 

Egyszerre 4 mintát lehet mérni, 2-4 párhuzamos mérést végeztünk egy mintán, ezt 
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átlagoltuk és kiszámoltuk az enzimaktivitást. Az enzimaktivitás számolás megegyezik a 

glutation-reduktáz számolásával. 

6.3.8.8. Glutation peroxidáz mérése  

(Chiu és mtsi., 1976) 

Szükséges oldatok: 

→ 50 mM Tris/HCL puffer: 1,51 g Tris, 85 mg EDTA 250 ml desztillált vízben oldva, pH 

7,6 

→ 1 mM NADPH oldat: 5 ml puffer, 4 mg NADPH 

→1 mM GSH oldat: 3 mg GSH10 ml desztillált vízben feloldva 

→ CHP ( kümén-hidroperoxid) oldat: 6 µl eredeti CHP oldat, 3,3 ml puffer 

→ GR oldat: 20 µl enzim szuszpenzió, 180 µl desztillált víz 

 A mérés előtt közvetlenül frissen készítettünk 1 mM NADPH oldatot, 1 mM GSH 

oldatot, kümén-hidroperoxid oldatot (CHP) és GR oldatot. Méréseink során a következő 

összetevőket helyeztük a küvettába meghatározott sorrendben: 120 µl NADPH, 400 µl 

puffer, 20 µl GR, 250 µl GSH, 200 µl minta, 20 µl CHP. 

A mérést 340 nm-en végeztük, 1 percig, egyszerre 2 mintát mértünk, kontrol szükséges, 3-

4 párhuzamos mérést végeztünk egy mintából. CHP oldatot parafilmmel fedtük le, mivel 

erős méreg, és mielőtt kimértünk belőle vortexeltük. GR-t mindig szuszpendáltuk a 

küvettába való beméréskor. Jeges vízben tartottuk a NADPH, GR, GSH és a CHP 

oldatokat. 

Az enzimaktivitás számolás megegyezik a glutation-reduktáz enzimaktivitás számolásával.  

6.3.8.9. Szuperoxid-dizmutáz mérése  

(Oberlay és Spitz., 1984) 

Szükséges oldatok: 

→ SOD puffer: 53,3 g dietiléntriaminpenta-acetik sav (DETAPAC); (Sigma, D-1133) 

0,82 g K2HPO4, 44 mg KH2PO4 100 ml deszt.vízben oldva, pH 7,8. 4C
o
-on 

tárolva. 

→ a. oldat: 9,2 mg nitrotetrazolium kék klorid (NBT); (Sigma, N-6876) 5 ml SOD 

pufferben oldva 

→ b. oldat: 3,3 mg xantin (Sigma, X-2502) 10 ml SOD pufferben 

→ A oldat: 0,8 ml a. oldat (NBT), 5,4 ml b. oldat (xantin), 18,9 ml SOD puffer 

→B oldat: 250 μl xantin oxidáz (Sigma, X-4875), 2,5 ml SOD puffer 
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 Frissen készítettük az a. oldatot, amit jeges vízben tároltunk alufóliával 

körbetekerve az üveget, hogy sötétben legyen, a b. oldatot, amit szobahőmérsékleten 

oldottuk fel, mivel nehezen oldódik, majd utána hűtöttük. 

Majd ezután összeállítottuk az A és B oldatot. Az A oldatot alufóliával takartuk be a 

fényérzékeny NBT miatt. 

Méréskor a következő összetevőket helyeztük a küvettába meghatározott sorrendben: 

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

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

4 mintát mértünk, 3 párhuzamos mérést végeztünk mintánként. 

Először lemértünk négy kontrolt (minta helyett puffert raktunk a küvettába), majd minden 

minta mérésénél párhuzamosan mértünk egy Xantin oxidáz nélküli mintát, amit kivontunk 

a teljes mérésből. Számolásnál a minta nélküli kontrolt is kivontuk a teljes mérésből. 

Ellenőriztük a mérés végén, hogy 290 nm-en van-e változás. A számolást a következők 

szerint végeztük: 

Alap esetben:  1 egység = (vak átlaga/minták átlaga)-1. 

Pontosabban:  1 egység = 50%-os maximális inhibíció (különböző mennyiségű 

mintát adunk a reakcióelegyhez és meghatározzuk a maximális inhibíció feléhez tartozó 

mintamennyiséget. Ennek aktivitása lesz egy egység). A vak értéke általában 0,015-25 

között volt. 

Mn-SOD mérésénél az A oldathoz 5 mg NaCN-ot adtunk és a minta hozzáadása után 30 

percet inkubáltuk az elegyet, majd csak ezután adtuk hozzá a B oldatot.  

6.3.8.10. Glutation (GSH) és oxidált glutation (GSSG) koncentráció mérése 

 (Anderson, 1995) 

Szükséges oldatok: 

→ foszfát puffer (1000 ml): 5 g KH2PO4, 10 g K2HPO4 desztillált vízben oldva 

→ GSH puffer (A-oldat) (100 ml): 1,973 g NaH2PO4, 2,232 g Na2EDTA desztillált 

vízben oldva, pH=7,5 

→ a-oldat (frissen készítendő): 0,248 mg NADPH,  1 ml A-oldat 

→ b-oldat (frissen készítendő): 10 mg 5,5- ditio-bisz(2-nitrobenzoik sav); (DTNB), 5 ml 

A-oldat 

→ c-oldat (frissen készítendő): 60 μl GR (Sigma, G-3664), 540 μl desztillált víz 

 A GSH és a GSSG méréséhez a 100 ml mintát centrifugáltuk, mostuk és 4 ml 4 °C-

os, 5%-os szulfoszalicilsav oldatban vettük fel egy centrifugacsőben, majd erősen 
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vortexeltük. Inkubáltuk 20 percig 4 °C-on. 10 percig centrifugáltuk 10000 fordulatszámon 

4 °C-on 10 percen keresztül, majd a felülúszóval dolgoztunk tovább.  

A méréshez a GSH puffert használtuk, és frissen készítettük az a, b és c oldatokat. 

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

10 µl minta + 90 µl puffer (GSH-nál), 100 µl minta (GSSG-nél) 

800 µl a oldat 

100 µl b oldat 

20 µl c oldat (a küvetta belső, felső falára cseppentve, hogy csak az összerázás hatására 

induljon el a reakció) 

Összerázás után 1 percig mértünk 412 nm-en, egyszerre két mintát mértünk, 3 párhuzamost 

készítettünk egy mintából. 

 A GSH és GSSG mérése teljesen megegyezik, annyi különbséggel, hogy nem kell a 

4-vinilpiridines kezelés, csak a trietanolaminos közömbösítés. Az így kapott jel az össz 

GSH, amiből le kell vonni a GSSG-t. GSSG mérése esetében a GSH-t el kellett 

reagáltatnunk, amit a következőképpen végeztünk: 600 µl mintát (illetve a kontrolnál a 

szulfoszalicilsavat) Eppendorf csövekbe raktunk, adtunk hozzá 12 µl 4-vinilpiridint, 25 µl 

trietanolamint (viszkózus!). A pH-nak 6 és 7 között kellett lennie (ha túl lúgos volt, akkor 

adtunk hozzá a mintából, ha pedig savas, akkor trietanolamint adtunk hozzá). 1 órán 

keresztül inkubáltuk 4 °C-on. 

 

6.3.8.10.1. Kalibrálás 

Kalibráló oldat:36 ml 5%-os szulfoszalicilsavhoz 2,2 ml trietanolamint adtunk. 

GSH kalibráció: 4,6 mg GSH-hoz adtunk 7,5 ml kalibráló oldatot (GSH koncentráció: 

2000 µM) 

    10 x-es hígítás 

100 µl 2000 µM-os GSH oldat + 900 µl kal. oldat (200 µM) 

    

Ezután a 200 µM –os GSH oldatból készítettük el az alábbi koncentrációkat: 

0 µM-os oldat (500 µl kal. oldat)  

50 µM-os oldat (125 µl GSH oldat + 375 µl kal. oldat)  

100 µM-os oldat (250 µl GSH oldat + 250 µl kal. oldat). 
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Mérésnél 100 µl-t mértünk be belőlük a küvettába, az 50 µM-osból készítettünk egy 50 µl-

es mérést is (25 µM volt a GSH koncentrációja a küvettában), a 100 µM-osból mértünk 

egy 75 µl-eset is (75 µM volt a GSH koncentrációja a küvettában). 

GSSG kalibráció: 4,6 mg GSSG-hez adtunk 7,5 ml kalibráló oldatot (a GSSG 

koncentrációja: 1000 µM) 

  10 x-es higítás 

100 µl + 900 µl kal. oldat (100 µM) 

   

Ezután a 100 µM –os GSSG oldatból készítjük el az alábbi koncentrációjú GSSG 

oldatokat: 

0 µM-os oldat (500 µl kal. oldat),  

12,5 µM-os oldat (62,5 µl GSSG + 437,5 µl kal. oldat), 

25 µM-os oldat (125 µl GSSG + 375 µl kal. oldat). 

Mérésnél 100 µl-t mérünk be belőlük, az 12,5 µM-osból készítettünk egy 50 µl-es mérést 

is (6,25 µM volt a GSSG koncentrációja a küvettában), a 25 µM-osból mértünk egy 75 µl-

eset is (így volt 18,75 µM a GSSG koncentrációja a küvettában). 

 

6.3.8.11. Fehérjetartalom mérése  

(Peterson, 1983) 

Szükséges oldatok: 

→ CTC oldat (1000 ml): 1 g CuSO4 x 5 H2O, 2 g kálium nátrium tartarát, 100 g Na2CO3 

desztillált vízben oldva. 

→ SDS oldat (Nátrium-dodecil szulfát): 2,5 g SDS 50 ml desztillált vízben oldva. 

Szobahőmérsékleten 2 hónapig tárolható 

→ NaOH oldat: 3,2 g NaOH100 ml desztillált vízben oldva. Szobahőmérsékleten 2 

hónapig tárolható. 

→ Folin-Ciocalteu’s reagenst (Sigma F-9252 4C
o
-on tárolva) 

→ A reagens 

CTC:SDS:NaOH oldatokat összemérünk 1:2:1 arányban 

→ B reagens 

Folin-Ciocalteu’s reagenst és desztillált víz mérünk össze 1:5 arányban 

 Az A ás B reagenst frissen kell készíteni. A méréshez előzőleg 180 °C-on három 

órán keresztül sterilezett tiszta kémcsöveket használtunk. A mérést úgy célszerű elvégezni, 
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hogy 1 ml desztillált vízben kb. 2-100 µg fehérje legyen, ezért általában 950-990 µl 

desztillált vízhez adtunk 50-10 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 inkubáltuk szobahőmérsékleten 20 percig (több 

mintánál az A és a B reagens hozzáadását stopperrel kontrolláljuk, hogy minden mintánál 

valóban 10 perc legyen az első inkubáció!). Miután letelt a 20 perc, 750 nm-en 

fotometráltunk. 3 párhuzamos mérést készítettünk minden mintából, valamint két kontrolt 

is (fehérje mínusz). Kalibrációs oldatot marha szérum albuminból (BSA) készítettünk: 10 

ml 0,5 mg/ml koncentrációjú BSA oldatot készítettünk és úgy hígítottuk, hogy 1 ml d.v.-

ben 25, 50, 75, 100, 125 µg fehérje legyen. 

Ha valamelyik törzsoldat helyett újat készítettünk, új kalibráló sort is készítettünk. 

 

6.3.8.12. Hidroxil gyök koncentráció és Cr(VI)-Cr(V) redukció mérése EPR-rel 

 (Belágyi és mtsi., 1999. Reinke és mtsi., 2000.) 

A mérés során 10 mM-os Hepes puffert használtunk pH 7,6, szobahőmérsékleten 

tároltuk. A további oldatokat frissen készítettük: 

→ 2 M-os PBN törzsoldat, ezt használtunk gyökfogónak: 88,6 mg PBN, 125 µl etanol, 125 

µl desztillált víz. A mérés során 20 x–ra hígítva használtuk. 

→ 20 mM-os Cr(VI) törzsoldat: 58 mg K2Cr2O7 10 ml desztillált vízben oldva. 

→ 20 mM-os NADPH oldat: 6 mg NADPH 360 µl desztillált vízben oldva. 

Méréskor a kapillárisban 75 µl Na-HEPES puffert, 15 µl PBN-t, 15 µl 20 mM-os NADPH 

oldatot, 30 µl feltárt sejtet és 15 µl K2Cr2O7. A végtérfogat 150 µl volt a kapillárisban, 

ezért a pufferből raktunk kevesebbet vagy többet, attól függően, hány komponens vett részt 

a reakcióban. A reagensek hozzáadása után összeráztuk az elegyet és öt perc múlva 

mértünk ESP 300E spektrométerrel (Bruker Biospin). 

Újabban, a PBN mint gyökfogó alkalmazását az OH detektálására egyesek 

megkérdőjelezték a spin addukt stabilitása miatt. Ugyanakkor a PBN  

elfogadott és széles körben használt a hidroxil gyök kimutatására (Janzen  

1997, Reineke és mtsi. 2000) 
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7. Eredmények  

 

7.1. A króm tolerancia és szenzitivitás öröklődésének a vizsgálata 

 

7.1.1. Randomspóra analízis és krómtolerancia teszt 

 

Előzmények: 

 A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata, illetve a króm toleranciáért 

és szenzitivitásért felelős gén vagy gének azonosítása és funkcionális jellemzése 

tanszékünk fő kutatási tevékenysége volt. Ezekhez a vizsgálatokhoz a vad típusú S. pombe 

törzsből NTG (N-metil-N-nitro-N-nitrozoguanidin) és UV sugárkezelés után -amely 

mutációt idéz elő- izoláltak króm érzékeny és króm toleráns mutánsokat (Czakó és mtsi., 

1999). Ezek a szülői törzsek lizin és leucin auxotrófiával rendelkező heterotallikus törzsek 

voltak: 6chr
+
(lys1-131 h

-
) és a 9chr

+
(leu1-32 h

+
). Ezen törzsek minimális gátló 

koncentrációja (MGK) K2Cr2O7-re 225µM/l volt. Összesen 501 mutáns törzset izoláltak, 

melyből 14 lett króm toleráns és 487 lett króm szenzitív. Ezek közül 11 mutánssal 

dolgoztunk tovább, melyeknek a szaporodási üteme a szülői törzsekhez volt hasonló. Ezen 

kívül két ura4D18 auxotrófiával rendelkező deléciós mutáns törzset vizsgáltunk 

(89chr
+
h

+
, 90chr

+
h

-
), melynek minimális gátló koncentrációja 250 µM/l volt.   

Keresztezéshez és az azt követő tetrádanalízishez az utóbbi két törzset választottuk, 

amelyek vizsgálata az én feladatom volt. Egyrészt azért, hogy kiválasszuk a 11 

megváltozott krómérzékenységű mutánsokból azokat, amelyekben a mutáció egy génben 

történt (az utódokban a hasadási arány króm rezisztenciára illetve érzékenységre 1:1, 26 

teljes tetrád esetén). Másrészt az ura4D18 deléciós mutánsok alkalmazásával - kihasználva 

a S. pombe-nál rendkívül magas rekombinációs gyakoriságot - kiszelektálhattuk azokat a 

spóraklónokat, ahol a rezisztenciát/érzékenységet okozó mutáció mellett megjelent az 

ura4D18 marker is. Az ura4D18 marker bevitelére azért volt szükségünk, hogy a 

rekombinánsokat transzformálni tudjuk a Barbet és mtsi. (1992) által kifejlesztett pUR18N 

autoreplikatív plazmiddal, amely az ura4D18 gént expresszálja. Ebbe a plazmidba be 

tudtuk építeni a glutation reduktáz (GR) génjét a pgr1-et, melynek specifikus aktivitásának 

csökkenése okozta a chr1-663T krómtoleráns mutánsnál a krómrezisztenciát (Koósz és 

mtsi., 2008). A kutatási programot, a króm mutánsok és azok transzformánsainak 



 50 

munkafolyamatát a 10. ábra mutatja be, az általam elvégzett keresztezéseket eltérő színnel 

jelöltem. 
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UV)
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10. ábra: A króm mutáns transzformánsok előállításának menete 

 

Tulajdonképpen a kiválasztott 11 króm szenzitív vagy króm toleráns törzseket kereszteztük 

az ura4D18 markerrel rendelkező 89chr
+
h

+
 és a 90 chr

+
h

-
 törzsekkel a megfelelő 

párosodási típusok figyelembevételével.  A vizsgálandó mutánsok közül csak a chr1-661T, 

a chr2-046T és a chr1-14T törzsek keresztezése a 89chr
+
h

+
 és a 90 chr

+
h

-
 törzsekkel adott 

chr2-04T 

 

Keresztezések: 

1. chr1-661T x chr2-046T, a mutáció 

eltérő allélban 

2. chr1-661T x chr1-14T, mutáció 

azonos allélban 
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zigotikus aszkuszokat, melyeket tovább vizsgáltunk tetrádanalízissel és randomspóra 

analízissel. 

A törzsek jelölésénél a nemzetközileg az S. pombe-nál elfogadott jelrendszert használtuk. 

A “chr” mutatja, hogy a krómra (chromate) nézve történt a vizsgálat és a szelekció. A “+” 

jelölés a szülői törzs (vad típusú) króm szenzitivás értékre utal. Ha a tetrádanalízis alapján 

bizonyítottá vált, hogy egy génben történt a mutáció, akkor ezt a chr mögötti szám jelzi a 

mutánsoknál (chr1). Ha bizonyítottuk, hogy a mutáció két különböző génben történt akkor 

a másik mutánsnál ezt a chr2 szám jelöli (Koósz és mtsi., 2008). Egy adott mutánsnál (pl. 

chr1) a mutáns allélt kötőjellel jeleztük (pl chr1-66), illetve az ebből származó klónt (pl. 

chr1-661) három számmal. Ezek a számok rejtve a laborkódot tartalmazták. A “T” és az 

“S” betű a toleranciát/rezisztenciát illetve a krómszenzitivitást jelzik. 

A kutatási programban mind a 11 kiválasztott króm szenzitív illetve toleráns 

mutánsnál el kellett végezni a tetrádanalízist, hogy kiválasszuk azon mutánsokat, 

amelyeknél egy génben történt a mutáció. Ezek közül három mutánsnál bizonyítottuk (chr-

66T, chr-04T és a chr-14T) a mutáció egy génes jellegét (Czakó és mtsi., 2004). Az én 

feladatom volt annak a vizsgálata, illetve bizonyítása, hogy ezen egy génben sérült 

krómtoleráns mutánsoknál a mutáció azonos vagy eltérő allélban következett-e be. Az 

alábbiakban leírt kísérletek bizonyították, hogy a  

chr-66T   →  chr1-661T 

chr-14T   →  chr1-14T 

chr-04T  →  chr2-046T 

 

törzsként jelölhető. Azaz a mutáció azonos allélban történt a chr-66T és a chr-14T estén, 

míg egy másik allélban történt a chr-04T esetében. 

 

1. keresztezés  

 

chr1-661T (lys1-131 h
+
, MICCr(VI):275µM) x chr2-046T (leu1-32 h-, MICCr(VI):300 µM) 

 

Mivel a hagyományos keresztezés nem eredményezett zigotikus aszkuszokat, ezért 

protoplaszt fúzióval történt az aszkuszok előállítása és azután a randomspóra analízis. 104 

spórát teszteltünk. Ebből 44 krómtoleránsnak (MICCr(VI):275 µM) mutatkozott, 60 pedig 

króm szenzitív lett. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az egygénes mutációk a két törzsben 

nem allélikusak, azaz két különböző génben történtek. 
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2. keresztezés 

 

chr1-661T (lys1-131 h
+
, MICCr(VI):275µM) x chr1-14T (leu1-32 h

-
 MICCr(VI):275µM) 

 

A fent említett 1-es keresztezésnél alkalmazott módszerrel végeztük a randomspóra 

analízist. A keresztezésből 84 spóraklónt izoláltunk. Ezek közül 73 klón a szülőkkel 

azonos krómtoleranciát mutatott (MICCr(VI):275µM). 11 spóraklón pedig bár toleránsnak 

bizonyult, de a tolerancia szintje kis mértékben csökkent (MICCr(VI):250µM). Az 

eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy a két törzsben a krómtoleranciát 

eredményező egygénes mutáció azonos génben következett be. 

A keresztezések során nyert spóraklónokat krómtolerancia tesztnek vetettük alá. A 

tesztelést foltoltással végeztük el, különböző króm koncentrációjú táptalajon. A táptalaj 

krómtartalmának értéke 150-300 µM-os értékek között volt. A minimális gátló 

koncentráció értékét annál a koncentrációnál állapítottuk meg, ahol már nem tapasztaltunk 

növekedést. A módszer részletes leírását a 6.3.4. részben ismertettem. A nagy mennyiségű 

adathalmazra való tekintettel, az alábbiakban csupán egy reprezentatív csészefotó látható 

(11. ábra).  

 

 

 

11. ábra: Reprezentatív csészefotó a chr1-661T és a chr1-14T szülői törzsek 

keresztezéséből származó spóraklónok krómtolerancia tesztjéről. A csésze első sorában a 

szülői törzsek, az a alatta lévő három sorban a 13 - 24-es számú spóraklónok szaporodása 

látható 250 µM-os króm koncentrációjú táptalajon. 
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7.1.2. Keresztrezisztencia vizsgálat 

 

A szülői törzsek közül a 6chr
+
 és a 9chr

+
 a K2Cr2O7 oldattal szemben ugyanazt az 

érzékenységet mutatta, minimális gátló koncentrációja 225 µmol/l volt, és az ura4D18 

auxotrófiával rendelkező 89chr
+
 és 90chr

+
 törzsek krómérzékenysége is egyforma volt, 

250 µmol/l. Kérdés volt, hogy a Cr(VI)-tolerancia létrejötte más fémekkel szembeni 

toleranciát is eredményez-e? Ezt a mutánsok keresztrezisztencia vizsgálatával lehet 

ellenőrizni. 

Én, a munkám során a 9chr
+
 és a chr2-04T törzseket, valamint a 89chr

+
 és 90chr

+
 

ura4D18 auxotrófiával rendelkező törzseket teszteltem króm, kadmium, réz, cink és nikkel 

tartalmú fémes vegyületekre (4. táblázat).  

 

 Minimális gátló koncentráció (µM) 

A vizsgálatban felhasznált fémek 

törzsek Cr2O4
2
 Cd 

2+
 Cu 

2+
 Zn 

2+
 Ni 

2+
 

9chr
+
 225 1250 3500 2500 500 

chr2-04T 300 1500 2500 3000 1000 

89chr
+
 250 10 3000 100 150 

90chr
+
 250 10 3000 100 150 

 

4. táblázat: A vizsgált S. pombe törzsek és a különböző fémekre mért minimális gátló 

koncentrációjuk µmol-ban megadva. 

 

Összevetve az összes mutánsnál (Czakó és mtsi., 2004) a különböző fémsókra mért 

minimális gátló koncentrációkat megállapítottuk, hogy a vizsgált mutánsok 

keresztérzékenysége széles skálán mozgott. Az, hogy egy mutáns törzs krómra toleráns, 

nem jelent más fémekkel szembeni rezisztenciát. A különböző króm érzékenységű 

mutánsok szaporodási üteme is megváltozott. A növekedési görbe változása pedig függ az 

antioxidáns védelmi rendszertől is, amely működését szintén befolyásolja a króm-

érzékenység. Ezért, - bár a MGK mérési módszerével kontrollálni tudjuk a vizsgálandó 

sejtszámot -, ezzel a módszerrel nem tudjuk kiválasztani a normál, a szenzitív és a toleráns 

fenotípust egy sejt szinten. Erre a későbbi transzformációs kísérletek adnak lehetőséget 

(Koósz és mtsi., 2001). Ezek az eredmények is jelezték a krómtoleráns mutánsnál (chr2-

04T) a mutáció következtében felborult oxidoredukciós egyensúlyt, melyet a későbbi 
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eredmények alátámasztottak (Gazdag és mtsi., 2003; Pesti és mtsi., 2002). A krómtoleráns 

mutánsoknál tapasztalt, más fémekkel szemben a szülői törzshöz viszonyított, 

megváltozott érzékenység mélyebb magyarázatához további kísérletekkel lehetne megadni 

a választ. 

 

7.2. A Vpr fehérje hatásainak vizsgálata 

 

Előzmények:  

A HIV fertőzött embereknél a betegség összes fázisában kimutatták az 

abnormálisan alacsony intracelluláris glutation szintet és plazma cisztein és cisztin 

koncentrációt (10-15 µM). Az intracelluláris glutation szint változásai összefüggést 

mutattak a CD4
+
 T-sejtek számának változásaival (Kinscherf és mtsi., 1994). A HIV 

fertőzött humán sejteket vizsgálva az is bizonyságot nyert, hogy azok krónikus oxidatív 

stressznek vannak kitéve. A HIV fertőzött betegeknél a plazmában megemelkedett H2O2 

szint mérhető, és kimutatható az oxido-redukciós védelmi rendszer zavara. Erre a glutation, 

szuperoxid dizmutáz, aszkorbinsav, karotinoidok, szelénium-ion szint eltolódott aránya 

utal (Perl és Bánki, 2000). Ezeknek a megváltozott paramétereknek az oka feltehetően 

többek között a HIV-1 vírus által expresszált fehérjéknek tulajdonítható. A figyelem tehát 

ezek tanulmányozására irányult. 

  Extracelluláris Vpr-t detektáltak vérszérumban és cerebrospinális folyadékban HIV 

fertőzötteknél. A proteinről kimutatták, hogy képes bejutni számos különböző sejttípusba, 

és a Vpr fehérje megnövekedett aránya a sejtben dózisfüggő G2 blokkot valamint 

apoptózist okoz, így a T-sejtek nem lépnek mitózisba, ezért a Vpr expresszió hatására 

csökken a T-sejtek száma (Yao és mtsi., 1998; Elbim és mtsi., 1999). 

A humán és állati sejtvonalakon kívül S. pombe-ban is vizsgálták a Vpr fehérje 

szaporodásgátló és apoptotikus hatását (Zhao és mtsi., 1998; Elder és mtsi., 2001). Arra 

kerestük a választ, hogy ez a fehérje az előbb említett tulajdonságokon kívül milyen 

szerepet játszik a fertőzött sejt oxido-redukciós egyensúlyi állapotának a felbomlásában. 

Bebizonyosodott, hogy a vad típusú Vpr oxidatív stresszt okoz S. pombe-nél (Antal 

és Pesti, 2007; Huard és mtsi., 2008.) A vad típusú Vpr fehérjét expresszáló tenyészetet 

alacsony koncentrációjú (15mM) H2O2-vel kezelve arra a következtetésre jutottak, hogy 

szignifikánsan nőtt a sejtek túlélési rátája és a sejtproliferáció, valamint csökkent a G2 

fázisban a megnyúlt sejtek száma, míg a Vpr-represszált sejtekben 13 %-kal nőtt a 
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meghosszabbodott sejtek száma. Ez arra utal, hogy működésbe léptek az indukált stressz 

hatására a stressz válasz mechanizmusok (Antal és Pesti, 2007). 

Mi a munkánk során a Vpr fehérje okozta stressz hatását kutattuk. Ehhez a 

kísérletsorozathoz a mutáns Vpr (F34IVpr) fehérjét expresszáló S. pombe törzset 

használtuk (RE076). Ez a mutáns ugyanis a sejtosztódás G2 fázisában blokkot okoz, de a 

vad típusú Vpr-rel ellentétben a blokk feloldását követően a sejtek nem pusztulnak el, 

hanem tovább szaporodnak (Elder és mtsi., 2001; Selig és mtsi., 1997). Ez a tény lehetővé 

tette számunkra, hogy a Vpr hatását a sejtekre a szaporodás egy későbbi szakaszában is 

tanulmányozhassuk. 

 

7.2.1. A szaporodási görbe felvétele, morfológiai változások vizsgálata 

 

  Az alábbiakban ismertetésre kerülő valamennyi kísérlet az én kutatási feladatom 

volt. Munkám során a mutáns F34I Vpr fehérjét expresszáló S. pombe törzset (RE076) 

vizsgáltam. A mutáns F34I Vpr fehérje hatása a vad típusú NL34 Vpr fehérjét expresszáló 

törzshöz (RE007) képest abban tér el, hogy a sejtciklus során átmeneti G2 blokkot okoz, 

majd bizonyos idő után ez a blokk feloldódik, és a sejtosztódás tovább zajlik. A vad típusú 

Vpr fehérje jelenlétében viszont a G2 blokk létrejötte után a sejtek elpusztulnak. Az 

RE007-es törzzsel is elvégeztem az alábbi, az RE076-os törzzsel kapcsolatos kísérleteket, 

de azok eredményeit nem tartalmazza ez a disszertáció. 

  Az RE076-os törzsben az F34I Vpr-t expresszáló gén egy kópiában volt beépítve 

(Elder és mtsi., 2001). Megvizsgáltuk tehát a S. pombe RE076-os F34I Vpr fehérjét 

expresszáló törzs szaporodását tiamin jelenlétében (gén represszió) és tiamin hiányában 

(gén expresszió), valamint a szülői Sp223-as törzset is. Azt tapasztaltuk, hogy 30 
o
C-on 20 

óra időtartam alatt nincs eltérés a szaporodás menetében az általunk vizsgált törzsek 

között. A sejtek mérete és alakja között sincs különbség a szaporodás első 20 órájában. Az 

F34Ivpr fehérjét expresszáló törzs esetében a sejtek szaporodása leáll a 20. órában, majd 

26 óránál indul újra a tiamin mentes tápoldatban (12. ábra). E között a két időpont között 

okoz a Vpr fehérje a sejtciklus G2 fázisában blokkot. A 20. óra után különbség mutatkozik 

az Sp223-as és az RE076-os vpr represszált törzsek sejtszámában, amely az RE076-os 

törzs esetében 20 %-kal kisebb, mint a szülői törzsnél. Ezen kívül a Vpr represszált törzs 

esetében is találtunk megnyúlt sejteket a 35 órás tenyészetekben, az összes sejtszám 

mintegy 2%-át.  
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12. ábra. Az Sp 223-as szülői törzs (●) valamint az RE076 Vpr expresszált (▼) és az 

RE076-os Vpr represszált (■) törzs szaporodási görbéje minimál tápoldatban 30
o
C-on. 

 

Nem tapasztaltunk sejtmorfológiai különbséget a két vizsgált törzsnél 14 órás 

tenyészetben (13. A. ábra). A 35 órás tenyészeteknél a szülői Sp223-as törzsnél jellegzetes 

magányos sejtek láthatók (13. A. ábra), ezzel szemben a Vpr fehérjét expresszáló RE076-os 

törzs esetében megjelentek a megnyúlt, osztódásra nem képes „cdc” fenotípusú sejtek (az összes 

sejtszám 90%-a). Abban az esetben mikor a táptalaj tartalmazott hozzáadott tiamint, a sejtek 

szaporodtak, tiamin hiányában, azaz Vpr expressziós körülmények között az RE076-os törzs 

szaporodást nem mutatott a táptalaj felszínén (13. B. ábra).  
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  Szülői törzs: SP223              F34IVpr expresszált törzs: RE076 

 A 

14 h        

 

35 h        

 

    B 

   

 

13. ábra.   (A) Az Sp223-as szülői törzsről és az RE076-os Vpr expresszált törzsről készült 

fénymikroszkópos felvételek. 

(B). A szülő törzs (Sp223) csészefotóját összehasonlítva a Vpr expresszált törzs (RE076) 

csészefotójával, minimál táptalajon 30
o
C-on. 
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7.2.2. A szeptációs index meghatározása 

 

A Vpr fehérje által okozott G2 blokkot a sejtciklusban a szeptációs index 

meghatározásával is bizonyítottuk (13/B ábra).  Az Sp223-as törzs esetében és a vpr 

represszált tenyészetben a 20. óra után is magas számban találtunk szeptumokat, míg a Vpr 

expresszált törzs esetében ez az érték jóval alacsonyabb volt. Ezen kívül 20 és 26 óra 

között nem változott a szeptummal rendelkező sejtek száma. Ez azt bizonyítja, hogy a 

sejtek szaporodása beindult ugyan, de a vizsgált időpontban nem rendelkeztek 

szeptumokkal, tehát a sejtosztódás G2/M szakaszban blokkolt (13. ábra, 14/1. ábra és a 

14/2. ábrák).  

 

A                B    

 

14/1. ábra: A: szeptummal nem rendelkező, hosszú megnyúlt sejt; B: Szeptummal 

rendelkező sejtek 

 

A 20. óra után mért index 5 órán keresztül stagnált, csökkenő értéket a 25. óra után 

mértünk, de ekkor már a sejtek a késői log fázisban voltak. A szülői törzsnél mért 

szeptációs index és a mutáns Vpr represszált tenyészeténél mért index kis mértékben eltér 

egymástól (14/2. ábra).  
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14/2. ábra. Az Sp 223-as szülői törzs (●) valamint az RE076 Vpr expresszáló (▼) és az 

RE076-os Vpr represszált (■) törzs szeptációs indexe minimál tápoldatban 30
o
C-on. 

 

Korábbi tanulmányokban már vizsgálták a vad típusú Vpr hatását a sejtekre. Azt 

tapasztalták, hogy a S. pombe-ban expresszáló fehérje a tenyészeteknél 19-24 óra között 

mutat morfológiai változást a sejten, a sejtek megnyúlnak (Chang és mtsi., 2004). 19 óráig 

viszont morfológiai változás nem tapasztalható a S. pombe sejtekben vpr expresszió 

hatására.  

A kérdésünk az volt, hogy a Vpr expresszált RE076-os törzsnél (a tápközeg tiamin 

mentes) ennél korábbi időpontban is bekövetkeznek-e fiziológiai változások vagy sem? 

A Vpr expresszált törzset hasonlítottuk a szülőihez, mivel az általunk korábban bemutatott 

adatok alapján megállapítható, hogy az úgynevezett Vpr represszált tenyészetnél 

(tápközegben 20 μM tiamin van) is megjelennek olyan sejtek, melyekben kifejeződik a 

mutáns Vpr fehérje. Ezért nem választható kontrollként, ugyanis a promóter 2-3%-os 

áteresztőképessége miatt nem lehet a fehérje hatását kiküszöbölni (Maunderell, 1990;  

Zhao és mtsi., 1998.). 

Kiválasztottunk tehát két időpontot a további mérésekhez: 14 órás tenyészeteket 

(korai log. fázis) vizsgálva, hiszen ekkor a S. pombe sejteken nem látható még semmilyen 

morfológiai változás a Vpr fehérje hatásának következtében, valamint egy 35 órás 
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időpontot (késői log. fázis), mert ekkor már a G2/M blokk feloldódott, és a mutáns Vpr 

fehérje morfológiai hatása is megnyilvánult. 

 

7.3. Az F34I Vpr csökkenti a glutation (GSH) szintet és megváltoztatja az 

intracelluláris reaktív oxigén gyökök koncentrációját  

 

A sejtet ért oxidatív stresszhatás elsődleges jelzője a GSH szint csökkenése. A 

legtöbb élesztősejt oxidoredukciós egyensúlyi állapotára jellemző a magas GSH szint. 

Amint megnövekszik a ROS mennyisége a GSH szint csökken mivel a GSH semlegesíti a 

ROS-t egy glutation peroxidáz által katalizált folyamat során. Az oxidoredukciós 

egyensúly helyreállításáért és a GSH szint emelkedéséért a GR/NADPH rendszer felelős. 

Ezért tehát az oxidatív stresszre adott válaszreakciók közül az elsődleges és talán a 

legfontosabb a GSH és a GR rendszer (GR/NADPH).  

Vizsgálataink során a mutáns Vpr fehérjét expresszáló RE076 törzset a szülői 

SP223 törzzsel hasonlítottuk össze a mért paraméterek tekintetében (5. táblázat).  

Először megmértük az oxidatív stresszt egyértelműen jelző GSH és GSSG 

koncentrációját. Szignifikánsan alacsonyabb GSH koncentrációt állapítottunk meg a 14 és 

a 35 órás tenyészeteknél is a Vpr expresszáló tenyészeteknél a szülői törzsnél mért 

eredményekhez viszonyítva. A mért GSSG koncentrációja a 14 órás Vpr expresszált 

tenyészetnél csökken, de a 35 órásnál szignifikánsan nő a szülői törzshöz képest. 
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 14 óra 35 óra 

 SP223 RE076  SP223 RE076  

GSH
b 135,13±11,83   43,97±4,73*** 41,04±6,99 10,8±4,00** 

GSSG
b   0,68±0,06     0,26±0,08***   0,52±0,32     3,43±0,47*** 

GSH/GSSG      196±25,78 167±6,16 76,92±8,27 3,14±1,23*** 

GST
c
 13,27±2,03     13,26±1,27 18,67±1,92     7,74±0,68*** 

ET
b
     1,04±0,05   0.34±0,110***   0,012±0,001     0,02±0,006** 

SOD
d
 20,97±2,28   15,21±2,46**   4,59±0,45   2,43±0,4*** 

SOD
d
 Mn   1,47±0,38 1,65±0,39   0,66±0,48 1,20±0,75 

SOD
d
 CuZn   19,5±5,46      13,56±3,91   3,93±1,92       1,23±0,8 

CAT
e
   6,41±0,50     2,98±0,42***   6,82±0,34    4,55±0,23** 

GPx
c
     4,4±0,79  3,81±0,66   3,01±0,48      4,8±0,55** 

GR
c
 21,75±3,09      15,8±2,38** 30,07±1,68       32,0±7,26 

G6PD
c
  135,26±9,11    100,24±7,38* 206,26±22,44   139,03±5,98* 

 

5. táblázat: Specifikus GSH, GSSG és szuperoxid koncentráció (ET) és specifikus aktivitás 

értékei a GST, össz SOD, SOD Mn , SOD CuZn CAT, GPx, GR, G6PD és GST  enzimeknek 

a szülői SP223 és a mutáns F34IVpr-t expresszáló (RE076) S. pombe 14 és 35 órás 

tenyészeteinél. 

 
b
 Specifikus koncentráció: nmol (mg protein)

-1 

c
  Specifikus koncentráció: nmol (min. mg protein)

-1  

d
 Specifikus koncentráció: unit (min. mg protein)

-1 

e
 Specifikus koncentráció: μmol (min. mg protein)

-1   

p<5%; ** p<1%; *** p< 0,1%; p értékeket a t-próba segítségével számoltuk ki. 

Specifikus értékeket átlag  S. D. formában fejeztük ki, 4 független kísérlet értékeiből 

kiszámolva.  

 

A lecsökkent GSH szintből következtetni lehetett a sejteket oxidatív stressz érte. Az 

ilyenkor megjelenő szabadgyökök mennyisége –mint például a szuperoxid, illetve a 

peroxidok- megnő. Ezek mennyiségének meghatározása utal a kialakult stresszre. Az O2
.-
 

koncentrációja (ET; etidium bromidra kalkulálva) az F34Ivpr expresszált törzsnél 

szignifikánsan alacsonyabb volt a 14 órás tenyészetben a szülői törzshöz viszonyítva, de 

megnövekedett a 35 órás tenyészetnél (15. ábra). Az ábra számadatait az 5. táblázat 
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tartalmazza. Ennek ellenére az összes SOD aktivitás mindkét időpontban alacsonyabb volt 

az RE076-os törzsnél (5. táblázat).  
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15. ábra: Szuperoxid anion mennyiségének meghatározása a S. pombe szülői SP223as 

(piros oszlop) és az RE076-os Vpr expresszáló törzseknél (zöld oszlop), melyet a 

dihidroetídium átalakulását etídiummá (ET) fluoriméterrel detektáltuk. Az ábrázolt értékek 

négy független kísérlet eredményeiből származnak, a szórások feltüntetésével. 

 

A ROS-ok közül a peroxidok mennyiség nő meg jelentősebben oxidatív stressz 

hatására. A peroxidok mennyiségét áramlási citométerrel határoztuk meg 

dihidrorodamin123 hozzáadásával. A méréseket 20, 40 és 60 perccel a reagens hozzáadása 

után mértük meg. Mérési eredményeink azt mutatják, hogy mind a 14 órás, mind pedig a 

35 órás tenyészetek esetében szignifikánsan emelkedett a szülői Sp223 törzshöz 

viszonyítva a mutáns RE076-os törzs sejtjeiben a peroxidok koncentrációja (16. ábra). A 

peroxid intenzitása jóval alacsonyabb a 14 órás tenyészetnél, mint a 35 órásnál, de ez az 

érték a tenyészetek korával van összefüggésben. A grafikonon feltüntetett értékek négy 

független mérési eredményből származnak. 
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16. ábra. A rodamin fluoreszcens intenzitása (amely arányos a peroxid koncentrációjával), 

a S. pombe szülői SP223-as törzs és a mutáns RE076-os Vpr-t expresszáló törzsnél az A: 

14 és a B: 35 órás tenyészeteknél. 
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A Cr(VI) redukciójával keletkező a Cr(V) koncentrációja és a Fenton típusú Haber-

Weiss reakcióban keletkezett 

OH

 
gyök mennyisége (O2

.-
+H2O2 → 


OH+HO

-
+O2) EPR 

spektroszkópiával mérhető (Gille és Siegler, 1995; Halliwell és Gutteridge, 1991; Pesti és 

mtsi., 2002). A Cr(VI) redukciója során Cr(V) keletkezik, amely visszaoxidálódik Cr(VI)-

tá H2O2 jelenlétében és közben 

OH gyök termelődik (16). 

16) Cr(V) + H2O2  → Cr(VI) + 

OH

 
+ OH

-
 

Valamint a szuperoxid gyök a keletkezett hidrogén-peroxiddal Haber-Weiss reakcióba lép, 

melyet EPR spektroszkópiával nyomon követhetünk és mérhetünk (17). 

17) O2
•–

+ H2O2 →                    

 OH

 
+ OH

-
 + O2 

Az így keletkezett hidroxil-gyök a legreaktívabb szabad gyök, a sejt enzimatikus 

védelemmel nem rendelkezik vele szemben (Gille és Sigler, 1995; Halliwell és Gutteridge, 

1991; Pesti és mtsi., 2002). 

Mindkét törzsből (SP223 és RE076) feltártuk a sejtmintákat és 10 percig kezeltük 2 

mM-os K2Cr2O7 oldattal. A Cr(V)-öt mutató EPR spektroszkópiával mért jel (g=1.9554) 

gyors redukciót jelzett Cr(VI)-ról Cr(V)-re. (16. ábra). A Cr(V) oxidációs állapotnak jól 

azonosítható a spektruma, így nyomon követhető a mennyiségi változás.  

 

Törzs Kezelés 
14 óra 35 óra 

Cr(V) PBN-OH Cr(V) PBN-OH 

SP223 PBN + Cr(VI) 3,07 2,42 2,45 0,0045 

RE076 PBN + Cr(VI) 2,96 0,22 2,31 0,0018 

SP223 
PBN + Cr(VI) + 

NADPH 
56,09 0,64 6,45 0,0801 

RE076 
PBN + Cr(VI) + 

NADPH 
12,83 0,26 4,70 0,0322 

 

6. táblázat: A feltárt sejtek Cr(V) és a PBN-OH termelése a S. pombe Sp223 törzs 

és a mutáns F34IVpr expresszáló RE076-os törzs esetén 14 és 35 órás tenyészetben. A 

Cr(V) és a PBN-OH termelést EPR spektroszkópiával határoztuk meg, koncentrációjuk 

µM-ban van megadva a szórás < 10%. A reprezentatív EPR spektrum a 17. ábrán látható. 
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17. ábra: A feltárt S. pombe sejtek reprezentatív EPR spektruma az Sp223 törzs (-) 

és a mutáns F34IVpr expresszáló RE076-os törzs (- -) 14 órás tenyészetben. Az EPR 

spektrumot 10 perccel az összekeverés után rögzítettük 2 mM K2Cr2O7-t, 2 mM NADPH-t 

és 0,1 M PBN-t tartalmazó pufferoldatban (pH = 7,2). A mért adatokat a 6. táblázat 

tartalmazza. 

 

Méréseink alapján nem volt lényeges különbség a mért Cr(V) koncentrációban a 

szülői SP223-as és a Vpr expresszált RE076-os törzs között egyik időpontban sem. 

Megfigyeltük, hogy miután a vizsgált mintákhoz 2mM-os K2Cr2O7 oldatot és 2 mM-os 

NADPH oldatot adtunk a 14 órás tenyészeteknél szignifikánsan megnőtt a Cr(V) 

képződése (6. táblázat).  

Nem volt lényeges különbség a Cr(V) koncentrációjában az F34IVpr indukció alatt 

sem a 14, sem pedig a 35 órás időpontban mért szülői SP223-as és a Vpr fehérjét 

expresszáló RE076 törzs között. Mindkét törzsnél 2mM K2Cr2O7 és 2mM-os NADPH 

hozzáadásával szignifikánsan nőtt a Cr(V) termelőképesség 14 óránál (6. táblázat). A 

Cr(V) szintje közel négyszeresére emelkedett a szülői törzsben az F34Ivpr expresszáló 

RE076-os törzshöz viszonyítva. A 35 órás kultúrákban hasonló jelenséget figyeltük meg, 

bár az emelkedés mértéke alacsonyabb volt. Az F34IVpr-t expresszáló sejtekben 

szignifikánsan alacsonyabb hidroxil-gyök (OH

) koncentrációt mértünk Cr(VI), vagy 



 66 

Cr(V) +NADPH hozzáadása után mind a 14 órás, mind pedig a 35 órás tenyészetnél annak 

ellenére, hogy mindkét időpontban magas volt a H2O2 koncentrációja, illetve a 35 órás 

tenyészetnél magas szuperoxid gyököt (O2
•-
) mértünk.  

 

7.4. Az F34IVpr csökkenti az antioxidáns enzimek specifikus aktivitását 

 

Az általunk megmért specifikus antioxidáns enzim aktivitásainak értékeit az 5. táblázat 

foglalja össze. Az eredmények négy független kísérlet méréseit tartalmazzák a szórás 

feltüntetésével. Az értékekhez tartozó mértékegységek pontos jelölése a táblázat 

lábjegyzetében látható. A korai log fázisban lévő tenyészetek (14 órás) esetében az RE076-

os törzsnél a szülői SP223-as törzshöz képest szignifikánsan alacsonyabb az össz SOD 

értéke. A kataláz mennyisége, - amely inaktiválja a H2O2-ot - szintén alacsonyabb az 

RE076-os törzsnél. A glutation reduktáznál (GR) (a GSSG-t redukálja GSH-vá NADPH 

segítségével) és a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáznál (G6PD), -amely a pentóz-foszfát 

ciklusban játszik szerepet a NADPH termelésében- szintén alacsonyabb aktivitást mértünk 

az RE076-os törzsnél az SP223-as szülői törzshöz képest. Nem változott viszont a GPx 

(H2O2-t bont le redukálószerek felhasználásával) és a GST (komplexet képez toxikus 

ágensekkel) aktivitás mértéke (5. táblázat). 

A szaporodás késői log fázisban (35 órás tenyészet) az F34Ivpr expresszált 

tenyészetnél csökkent a glutation S-transzferáz, a össz szuperoxid dizmutáz, a kataláz 

valamint a glükóz-6-foszfát dehidrogenáz aktivitásának mértéke. Nem változott a 

glutation-reduktáz mennyisége. A glutation-peroxidáz szintje viszont emelkedett.  
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8. Eredmények értékelése 

 

8.1.  A króm tolerancia és szenzitivitás öröklődésének a vizsgálata 

 

A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálatához, illetve a króm 

toleranciáért és szenzitivitásért felelős gén vagy gének azonosításához a vad típusú S. 

pombe törzsből mutagén kezelés után tanszékünkön izoláltak króm érzékeny és króm 

toleráns mutánsokat (Czakó és mtsi., 1999). Az összesen 501darab izolált mutáns törzsből 

14 lett króm toleráns és 487 króm szenzitív. Ezek közül 11 mutánssal dolgoztunk tovább, 

melyeknek a szaporodási kinetikájuk a szülői törzsekhez volt hasonló. A pUR18N 

autoreplikatív plazmid ura4-D18 auxotrófiájának a bevitele a 89chr
+
 és a 90 chr

+
 törzsbe 

lehetővé tette, hogy ezeket a törzseket használva nyomon tudjuk követni a rekombinációt a 

megváltozott króm érzékenységű mutánsok keresztezése során. Célunk volt olyan 

spóraklónokat izolálni, melyek egy génben sérültek, és hordozzák az ura4
+
 markert.  

A 11 izolált mutánsnál nem lehetett tudni, hogy melyik mutáns felel meg a program 

folytatásának. Éppen ezért a tanszéken egy időben párhuzamosan folytak a tetrádanalízisek 

és a randomspóra anlízisek. Randomspóra analízist akkor alkalmaztunk, amikor nem 

lehetett keresztezni az általunk vizsgálni kívánt törzseket, nem képződtek zigotikus 

aszkuszok és így protoplasztálásra volt szükség. A munkámmal párhuzamosan folyó 

tetrádanalíziseket Antal Judit és Koósz Zsuzsa végezte el. 

Az alábbi törzsek keresztezése és randomspóra analízise, valamint tesztelése 

krómérzékenységre és a különböző fémsókra az én munkám volt (Rácz Tímea: Néhány 

króm-érzékeny és -toleráns Schizosaccharomyces pombe mutáns genetikai vizsgálata, 

2002. diplomamunka). 

A chr1-661T x chr2-046T króm toleráns törzs keresztezését protoplasztálás után tudtuk 

megvalósítani, tetrádanalízisre így nem volt lehetőség, csak randomspóra analízisre. A 

vizsgált 104 spóra közül 44 darab bizonyult Cr(VI) toleránsnak 60 pedig króm szenzitív 

lett. Ezeknek az eredmények a függvényében megállapítottuk, hogy a Cr(VI) toleranciáért 

felelős mutációk a vizsgált törzseknél két különböző génben történtek (Czakó és mtsi., 

2004), így ezeket a spóraklónokat nem használtuk fel a későbbiekben.  

A chr1-661T x chr1-14T szintén króm-toleráns törzs keresztezését szintén 

protoplaszt képzés előzte meg. Az ebből a keresztezésből izolált 84 spóraklón közül 73 

darab mutatott a krómmal szemben toleranciát, ami arra utal, hogy ennél a két vizsgált 
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mutánsnál ugyanabban a génben történt a mutáció. 11 spóra viszont 13 %-al alacsonyabb 

króm toleranciát mutatott. Klasszikus genetikai módszerekkel, tehát mint a tetrádanalízis, 

vagy randomspóra analízis meg tudjuk mondani, hogy a tulajdonságért felelős mutáció egy 

vagy több génben sérült-e, de arra nem tudunk választ adni, hogy a tolerancia milyen 

mértékű (Czakó és mtsi., 2004). A keresztezési vizsgálatnál három mutánst tudtunk 

sikeresen alkalmazni: a chr-661T, chr2-046T és a chr1-14T. Ezeknél a törzseknél találtunk 

megfelelő mennyiségű zigotikus aszkuszt ahhoz, hogy elvégezzük a tetrád-, illetve a 

randomspóra analízist. 

Klasszikus genetikai módszerrel Ono és Weng (2001) próbált azonosítani 

Saccharomyces cerevisiea-nél krómtoleranciárt felelős gént -sikertelenül. Akkor tekintjük 

egy génben sérültnek a mutációt, ha 25 teljes tetrádot megvizsgálva a szülői tulajdonságok 

megjelenési aránya 2:2 (Moreno és mtsi., 1991). Randomspóra analízisnél is ennek az 

aránynak kell kijönnie, természetesen minél több spóraklónt izolálunk és vizsgálunk, annál 

pontosabb eredményt kapunk.  

A chr1-661T törzsről a tetrád és randomspóra analízis együttesen bebizonyította, hogy 

stabil, egy génes Cr(VI) toleranciával rendelkezik. Később ennél a chr1-66T toleráns 

mutánsnál kimutatták, hogy a Cr(VI) toleráns fenotípus oxidatív stressz érzékenységgel 

párosul. Ez lehetővé tette a toleráns és a szülői törzsek egy sejt szinten történő 

elválasztását, valamint a későbbi transzformációs kísérleteknél a direkt szelekciós módszer 

kidolgozását (Gazdag és mtsi., Koósz és mtsi., 2008).  

Az általam végzett két keresztezési program szerves részét képezte annak a tanszéki 

programnak, melynek főbb eredményei az alábbiakban foglalhatók össze (Czakó és mtsi. 

1999; Czakó és mtsi., 2004; Koósz és mtsi., 2008; Gazdag és mtsi., 2002; Pesti és mtsi., 

2003) (10. ábra): 

1.) A kromát anion [Cr(VI)] felvételének és redukciójának intenzitása, illetve a 

redukált formák visszaoxidálása mellett keletkező 

OH gyök határozza meg a 

fenotípusos króm toleranciát illetve érzékenységet. 

2.) A chr-51S szenzitív és a chr1-66T toleráns származékainál (chr1-661T, chr1-662T, 

chr1-663T) a glutation reduktáz (GR) specifikus aktivitásának növekedése illetve 

csökkenése társult a megváltozott krómérzékenységgel. 

3.) A chr1-663T-t transzformálták GR gént expresszáló vektorral (pUR18N).  A 

transzformánsok elvesztették króm toleranciájukat emellett szignifikánsan 

megemelkedett specifikus GR aktivitást mutattak a transzformánsok.  
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4.) Bizonyították, hogy a GR alulregulációját nem ebben a génben bekövetkezett 

mutáció, hanem ezt a gént szabályozó jelátviteli rendszerben, a mitogén aktivált 

protein kináz (MAPKK) kaszkádban bekövetkezett mutáció okozta a chr1-663T 

krómtoleráns mutánsnál, alátámasztva, hogy a Cr(VI) redukciójában nem a 

korábban in vitro kísérletekben bizonyított GSH, hanem a GR/NADPH rendszer 

játszik meghatározó szerepet. 

 

8.2. A Vpr fehérje hatásainak vizsgálata 

 

8.2.1. A szaporodási görbe felvétele, morfológiai változások vizsgálata 

 

Munkám során egy mutáns Vpr fehérjét expresszáló (F34IVpr) RE076 S. pombe 

törzzsel dolgoztam. Ez a fehérje abban különbözik a vad típusú Vpr fehérjétől (NL43Vpr) 

expresszáló RE007 törzstől, hogy bár a fehérje a sejtosztódás során a sejtciklust a G2/M 

fázisban blokkolja, egy bizonyos idő eltelte után a sejtekben nem következik be a sejthalál, 

az apoptózis, hanem a sejtciklus újra indul és folytatódik. Ezáltal a Vpr fehérje hatását a 

sejtekre nem csak egy korai szakaszban, hanem későbbi, idősebb tenyészetnél is tudjuk 

vizsgálni. 

A vad típusú Vpr fehérjéről bebizonyosodott, hogy a G2/M fázisban okozott sejtciklus-

blokk után a sejtekben apoptózist okoz. Az apoptotikus folyamatok beindulása már eleve 

ROS-t termel, tehát a vad típusú Vpr oxidatív stressz okozta hatását ennek a folyamatnak 

tulajdonították, de nem bizonyították (Muthumani és mtsi., 2002). Ezért fontos, és 

mindenképpen új területre koncentrált a tanszékünkön folyó kutatás mind a vad típusú, 

mind pedig a mutáns Vpr vizsgálataival. 

Kiindulásként azt feltételeztük -korábbi publikációk alapján-, hogy a vírusprotein 

oxiadatív stresszorként működik. Erre, ahogy az irodalmi áttekintésben utaltam, közvetett 

adatok mutattak. Ennek a feltételezésnek alapjául szolgált többek között az a tanulmány, 

amely a HIV-1 Tat- és gp160 vírusfehérjéinek oxidatív stresszt okozó hatását vizsgálta 

(Lachgar és mtsi., 1999). A vad típusú Vpr fehérje apoptotikus hatását (amely az oxidatív 

stresszfolyamatokra utalhat) is sokan tanulmányozták. Megállapították, hogy a Vpr protein 

pro-apoptotikus faktorként működik és citotoxikus és citosztatikus tulajdonsága van. 

Tulajdonképpen a Vpr fehérje sejtciklus blokkot okoz, azaz a sejtek az osztódási fázisuk 

G2-es szakaszában megállnak, hosszú, szeptum nélküli sejtekként (cdc2 fenotípus). A Vpr 
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által indukált apoptotikus sejtekben csökkent a sejtciklust szabályozó Wee-1 kináz 

aktivitása, ami közvetlen összefüggést jelez a G2 blokk és az apoptózis között 

(http://www.molbiolcell.org).  

Mérési adataink szerint, ha összevetjük a szülői SP223-as, és a mutáns Vpr-t 

expresszáló RE076-os, valamint az RE076 Vpr represszált törzs szaporodását az első 20 

órában nincs változás. Az F34I vpr fehérjét expresszáló törzs szaporodása a 20. órában 

leáll, majd 6 óra múlva indul újra (12. ábra). A vad Vpr fehérjénél a pár órás blokk után 

(saját adatok alapján ez az idő szintén 6 óra) viszont bekövetkezik a sejthalál. Ez az 

eredmény megegyezik a korábbi tanulmányokban közöltekkel (Benkő és mtsi., 2004).  A 

szaporodási blokkot és az apoptotikus hatást a hősokk fehérjék felfüggeszthetik, mint a 

Hsp 70 (Iordansky mtsi., 2004) és a Hsp 16 (Benkő mtsi., 2004). A hősokk fehérjék tehát 

akkor is keletkezhetnek, mikor a sejt oxidatív stresszhatásnak van kitéve. Fontos tehát ezen 

kísérletek alatt a megfelelő hőmérséklet betartása (30
o
C). 

Az, hogy a Vpr fehérjét represszáló tenyészetben is találtunk megnyúlt sejteket (az 

összsejtszám mintegy 2%-át) azzal magyarázhatjuk, hogy az nmt1 promóternek a 

hatékonysága 98%-os, tehát 2%-ban átereszt (Maundrell és mtsi., 1990). Emiatt 

választottuk ki kontrollnak a szülői SP223-as törzset. 

Ezek mellett a folyamatok mellett azt is megfigyelték, hogy Vpr hatására a humán 

sejtekben a mitózis és a sejtosztódás során, aberrált mitotikus orsó, multiplikálódott 

centroszómák, és multinukleális sejtek láthatók. S. pombe-ban Vpr expresszió mellett a 

maghártya, a kontraktilis aktingyűrű formációja és a sejt osztódás károsodott. Ez azért 

érdekes, mert a Vpr-t expresszáló S. pombe sejtek 17 óra eltelte után még normális 

szeptumokkal, és aktingyűrűvel rendelkeztek. Későbbi időpontokban jelentek meg 

különböző deffektusok az aktinban és a szeptumokban (Chang és mtsi., 2004). 

Korai időpontban tehát, a Vpr expressziójának semmilyen külső jele nincs a 

sejteken: szabályos szaporodási kinetika, normális méretű és alakú sejtek. A fehérje 

expressziója viszont már 16 órás tenyészetnél kimutatható (Masuda és mtsi., 2000).  

Ezeket a kutatásokat a mi eredményeink is alátámasztották. Korai időpontban a S. 

pombe sejtek normális sejtmorfológiát tapasztaltunk. A mutáns Vpr fehérjét expresszáló 

törzs esetében a 20. óránál figyeltünk meg először az átlagtól eltérő sejtformát és 

méreteket. Ez az úgynevezett „cdc” fenotípus. A sejtek közel 90%-a volt megnyúlt ebben 

az időpontban az összsejtszámhoz képest. A tiamin mentes táptalajon (Vpr expressziós 

körülmények között) nem tapasztaltunk szaporodást (13. ábra). Megjegyezendő, hogy 

http://www.molbiolcell.org/
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F34IVpr expresszió S. cerevisiea-nél nem okozott atipikus sejtmorfológiát, de 

mikrotelepek jelentek meg (Ghu és mtsi., 1997).  

A szeptációs index meghatározásával is alátámasztottuk G2/M sejtciklus blokkot. 

Az élesztősejtek a szaporodásuk logaritmikus fázisában 10-20%-a rendelkezik szeptummal 

(Mitchison, 1970). Ez az érték a Vpr expresszált törzs esetében jóval alacsonyabb volt, 

mint a szülői törzsnél, vagy a Vpr represszáltnál (14/2. ábra). Chang és munkatársai 2004-

ben vizsgálták a vad Vpr fehérje okozta morfológiai hatásokat, melyeket a mi kutatási 

eredményeink is alátámasztottak. A mutáns Vpr fehérje esetében a 20. óránál figyeltük 

meg először az átlagtól eltérő méretű és formájú sejteket. Ezeknek a sejteknek a 20%-a 

volt mitózisban és ebből több mint a felénél volt tapasztalható morfológiai változás (14/1. 

ábra).  

Az általunk kiválasztott korai log szaporodási szakaszban lévő sejtek 14 órás 

vizsgálati időpontja arra keresi a választ, hogy a Vpr fehérjének a jelenléte okoz-e oxidatív 

stresszt a sejtben? A késői log 35 órás időpont kiválasztásánál pedig azt vettük figyelembe, 

hogy a G2 blokk utáni időpont után legyen, a morfológiai változások pedig 

megnyilvánuljanak.  

 

8.2.2. Az F34IVpr csökkenti a glutation (GSH) szintet és megváltoztatja az 

intracelluláris reaktív oxigén gyökök koncentrációját 

 

A legtöbb élesztősejt oxidoredukciós egyensúlyi állapotára jellemző a magas GSH 

szint. Az oxidatív stresszre adott válaszreakciók közül a GSH és GR (GR/NADPH) az 

egyik legfontosabb rendszer. Az alacsonyabb GSH szint tipikus első jele az oxidatív 

stressznek (Halliwell és Gutteridge, 1999; Pekemez és mtsi., 2008; Pesti és mtsi., 2002; 

Pócsi és mtsi., 2004). 

Kísérletünkben megmértük az általunk vizsgált szülői SP223-as és a mutáns Vpr 

fehérjét expresszáló RE076-os törzsek GSH és GSSG szintjét egy 14 órás és egy 35 órás 

időpontban (5. táblázat).  

A GSH koncentrációja a 14 és a 35 órás tenyészeteknél is szignifikánsan 

alacsonyabb volt a Vpr expresszált RE076-os törzsben. A mért GSSG koncentrációja a 14 

órás Vpr expresszált tenyészetnél csökken, de a 35 órásnál szignifikánsan nő a szülői 

törzshöz képest. Ez összefüggésben áll a szignifikánsan lecsökkent GST aktivitással, 

melyet a 35 órás Vpr expresszáló törzsnél mértünk, ugyanis ez az enzim exportálja a 

GSSG-t a sejtekben (Kim és mtsi., 2001). A HIV fertőzött CD4
+
 T-sejteknél az alacsony 
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GSH szint korrelál a megnövekedett GSSG szinttel. Tehát a redukáló összetevők hiánya 

tehető felelőssé az alacsonyabb GSH szintért nem pedig az emelkedett GSSG koncentráció 

(Aukrust és mtsi., 1995). 

Az általunk mért alacsony GSH szint az RE076-os törzsnél feltételezte, hogy a 

reaktív oxigén gyökök mennyisége megnövekedett, és ez a változás, hatással lehetett az 

oxido-redukciós egyensúlyi állapot fenntartásában szerepet játszó enzimek mennyiségére 

is, mint például a szuperoxid dizmutáz (SOD), kataláz (CAT), glutation peroxidáz (GPx), 

glutation reduktáz (GR), glükóz-6-foszfát dehidrogenáz (G6PD) és a glutation transzferáz 

(GST).  

A szuperoxid anion mennyisége a korai log fázisban lévő időpontban (14 óra) lévő 

tenyészeteknél az F34Ivpr expresszált törzsnél a szülői SP223-aas törzshöz képest 

szignifikánsan alacsonyabb volt, míg a 35 órás tenyészeteknél magasabb. Ezen eredmény 

ellenére az összesített szuperoxid dizmutáz mennyisége mindkét időpontban szignifikánsan 

alacsonyabb volt az RE076-os törzsnél a szülői SP223-as törzshöz viszonyítva. A 

szuperoxid dizmutázok feladata, hogy a keletkező szuperoxid gyököt hidrogén peroxiddá 

alakítsák.  

Így a szuperoxidok keletkezése mellett a ROS-ok közül a peroxidok termelődnek 

nagy mennyiségben. A H2O2 koncentrációját mérve azt tapasztaltuk, hogy mindkét 

időpontban szignifikánsan emelkedett a szülői Sp223 törzshöz viszonyítva a mutáns 

RE076-os törzs sejtjeiben (16. ábra). A H2O2 intenzitása viszont szignifikánsan magasabb 

volt a 14 órás tenyészetben mérthez képest a 35 órás tenyészeteknél (16. ábra). A H2O2 

koncentrációját a mérés során a rodamin fluoreszcens intenzitása jelzi, amely arányos a 

peroxid koncentrációjával. Tény, hogy a Vpr expresszáló sejtek szaporodása 6 órás 

időtartamra leáll (a szaporodásuk 20 és 26. órája között), majd újra indul a sejtet ért 

oxidatív stressz ellenére. A Vpr indukció sejthalálhoz vezet, de esetünkben azt 

tapasztaltuk, hogy a vizsgált sejtek túlélését 65%-kal csökkentette. Az ilyen típusú sejthalál 

okozója az intracelluláris stressz hatás, amelyet már króm toleráns és króm szenzitív 

mutáns S. pombe törzsnél is megfigyeltek (Pesti és mtsi, 2002; Gazdag és mtsi, 2003). 

S. pombe-ban az extracelluláris H2O2 koncentráció emelkedett szintje mindig 

alacsony GSH szinttel és alacsony sejtszámmal jár együtt és megnövekedett intracelluláris 

oxidációval, mint például a lipid peroxidáció (Pekemez és mtsi., 2008). Hasonló 

eredményeket tapasztaltak élesztőgombáknál, amikor a szaporodásban lévő sejteket Cu(II) 

kationnal kezelték, és ennek hatására szintén megemelkedett a H2O2 szintje és csökkent a 

GSH (Fujs és mtsi., 2005). Vad típusú Vpr hatására is megnövekedett ROS termékeket 
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detektáltak a Vpr gén indukció után 21, 24 és 30 órával S. pombe-nál miközben 

dihidroetidiummal és 2’7’-diklorodihidrofluoreszcein diacetáttal kezelték a sejteket (Huard 

és mtsi., 2008). 

A mi eredményeink összhangban állnak a korábbi kutatásokkal, melyek szerint a 

HIV-1 humán monocita sejtekben oxidatív stresszt indukál, amely fokozott H2O2 

képződéssel jár együtt és csökkenti a tioredoxin szintjét. A tioredoxin kicsi, gyökfogó 

aktivitású protein. A tioredon-peroxidáz rendszer részt vesz a sejtek oxidoredukciós 

folyamatainak szabályozásában (Elbim és mtsi., 1999). Korábbi tanulmányokban 

megjelent, hogy a HIV-fertőzött betegeknél T limfociták krónikus oxidatív stressznek 

vannak kitéve. A HIV fertőzött betegeknél a plazmában megemelkedett H2O2 szint 

mérhető, és kimutatható az antioxidatív védelmi rendszer zavara. Erre az abnormálisan 

alacsony GSH szint, valamint a szuperoxid dizmutáz, aszkorbinsav, karotinoidok, 

szelénium-ion szint eltolódott aránya utal. Mindezek mellet az oxidatív stressz okozta DNS 

károsodás is kimutatható (Aukrust és mtsi., 2005; Perl és Bánki, 2000).  

Korábbi fejezetben már említettem, hogy mind a szuperoxid-gyök, mind a H2O2 

részt vesz a Cr(VI) intermedierek reoxidációjában (Fenton-típusú Haber-Weiss reakció), 

melynek során, 
•
OH gyök képződik. A reakció EPR spektroszkópiával nyomon követhető 

és mérhető. A Cr(V) koncentrációjában sem az Sp223-as, sem pedig az RE076-os törzsnél 

nem mértünk lényeges különbséget egyik időpontban sem. A K2Cr2O7 és NADPH kezelés 

után a Cr(V) szintje az SP223-as törzsben közel négyszeres értéket mutatott az RE076-os 

törzshöz képest. Kisebb mértékben bár, de ugyanezt a jelenséget figyeltük meg a 35 órás 

tenyészeteknél is (6. táblázat). Ezekből az adatokból a Vpr-t expresszáló RE076-os törzs 

sejtjeinek oxidált állapota látható (Pesti és mtsi., 2002). Az RE076-os törzsben 

szignifikánsan alacsonyabb hidroxid-gyök koncentrációt mértünk kezelés előtt és után is, 

mindekét időpontban az RE076-os törzsnél az SP223-as törzshöz képest (6. táblázat). 

Mértük ezt annak ellenére, hogy a H2O2 koncentráció mindkét időpontban magasabb volt 

(16. ábra). Ennek oka a megzavart fém homeosztázis következménye lehetett, ami a redox 

aktív fémek (Fe
2+

 és Cu
2+

) alacsony koncentrációja az RE076-os törzsnél (Gille és Sigler, 

1995). Mindez egy atipikus reakcióra utal, mivel korábban egy Cr(VI) toleráns S. pombe 

törzshöz NAD PH-t adva megnövekedett az 

OH

 
termelése (Gazdag és mtsi., 2003).  

 

 



 74 

8.2.3. Az F34IVpr csökkenti az antioxidáns enzimek specifikus aktivitását  

 

A korai log fázisban lévő 14 órás tenyészeteknél az RE076-os törzsnél alacsonyabb SOD 

(mely az O2
•
ˉ semlegesítését végzi), CAT (in aktiválja a H2O2-ot), GR (a GSSG- t 

redukálja GH-vá NADPH segítségével) és G6PD (a pentóz-foszfát ciklusban játszik 

szerepet a NADPH termelésében) aktivitást mértünk az SP223-as szülői törzshöz képest. 

Nem változott viszont a GPx (H2O2-t bont le redukálószerek felhasználásával) és a GST 

(komplexet képez toxikus ágensekkel) aktivitás (5. táblázat). A kísérletsorozat során mért 

F34IVpr-t expresszáló törzsben a specifikus enzimaktivitások a csökkent GSH szint és a 

növekedett H2O2 szint következményei voltak. Hasonló jelenséget figyeltek meg egy 

korábbi tanulmányban, amikor is egy króm-toleráns S. pombe törzsnél (chr1-66T) 

szignifikánsan csökkent GSH szintet és szintén csökkent értéket mértek SOD, CAT és GR 

esetében. Itt a stresszhatást egy egygénes mutáció jelentette, mely a króm-toleranciát 

okozta (Gazdag és mtsi., 2003).  

A szaporodás késői log fázisban (35 órás tenyészet) az F34Ivpr expresszált 

tenyészetnél csökkent GST, SOD, CAT és G6PD aktivitást mértünk és megnövekedett 

GPx-et és szuperoxid aniont. Megegyezően Lee és mtsi. eredményeivel (1995) növekvő 

specifikus aktivitást tapasztaltunk a GR és a G6PD esetében a szülői törzs (SP223) késői 

log fázisában (35 óra) összehasonlítva a korai log fázisú sejtekkel (14 óra), ami jellemzően 

növekedett oxidatív stressz toleranciát mutat az idősebb vad típusú sejteknél (5. táblázat). 

Bizonyítást nyert, hogy a korábban már említett hősokk fehérjék (melyek az 

antioxidáns védelmi rendszer molekulái) termelődése és a mutáns Vpr protein által okozott 

ROS termelődés között kapcsolat van (Huard és mtsi., 2004; Benkő és mtsi., 2004, 2007). 

Az általunk kapott eredményekre hivatkozva kijelenthetjük, hogy a megnövekdett ROS 

szintje kapcsolatban áll a ROS által szabályozott redox-szenzitív transzkripcióval és a 

sejtek túlélése is függ a ROS mértékétől mind a humán, mind pedig az élesztő sejtekben 

(Burhans és mtsi., 2003; Fedoroff, 2006; Perl és Bánki, 2000; Quinn és mtsi., 2002; 

Rodrigez-Menocal és D’Urso, 2004; Zhao és Elder, 2000). 
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9. Összefoglalás 

 

1. Tanszékünk kutatási programja a krómvegyületek hatásmechanizmusának 

vizsgálata S. pombe sejteken, és ehhez kapcsolódóan a krómtoleraciáért és 

krómszenzitivitásért felelős gének vizsgálata. Az indukált mutációval előállított 11 

mutáns törzs közül kellett kiválasztani azokat a krómtoleráns mutánsokat, amelyek 

biztosan egy génben sérültek. Nem mindegyik keresztezendő törzs volt képes 

zigotikus aszkuszt képezni. Ezért a célkitűzésünk volt a terádanalízises vizsgálatok 

mellett randomspóra analízissel megvizsgálni a chr1-661T és a chr2-046T, 

valamint a chr1-661T és a chr1-14T törzsek keresztezéséből származó 

spóraklónokat és megállapítani azt, hogy milyen arányban lettek az utódok króm-

toleránsak, illetve króm-szenzitívek. Erre azért volt szükség, hogy a későbbi 

kutatásokhoz izoláljunk egy génben sérült, króm-szenzitív, illetve króm-toleráns 

mutánsokat. 

Elvégeztem a chr1-661T és a chr2-046T, valamint a chr1-661T és a chr1-

14T törzsek keresztezését, izoláltam a spóraklónokat, és elvégeztem a 

krómtolerancia teszteket mindegyik izolált spóraklónon. Megállapítottam, hogy a 

chr1-661T és a chr2-046T törzsek keresztezéséből izolált 104 spóraklón közül 60 

db lett króm szenzitív és 44 darab pedig króm toleráns. Ezen eredmények azt 

bizonyították, hogy a a krómtoleranciáért felelős mutációk két különböző génben 

történtek. A  chr1-661T és a chr1-14T törzsek keresztezésénél izolált 84 db 

spóraklón közül 73 mutatott a krómmal szemben toleranciát, azaz a vizsgált 

mutánsoknál ugyanabban a génben történt mutáció. 

Meghatároztam a 9chr
+
, chr2-04T törzsek, valamint a 89chr

+
 és 90chr

+
 

ura4D18 auxotrófiával rendelkező törzsek keresztrezitencia vizsgálatát kadmiumra, 

vasra, cinkre, vanádiumra, nikkelre, rézre és szelénre nézve, ahol megállapítottuk, 

hogy ha krómmal szemben kialakul a tolerancia, az nem jelent más fémekkel 

szembeni toleranciát is. 

Ezen munkák eredménye vezetett a későbbi kísérletekhez kiválasztott Koósz 

és mtsi., (2008) által pUR18N vektorral transzformált kísérletekhez, és a későbbi 

munkákhoz, melyek rámutattak arra, hogy a Cr(VI) redukciójában a GR játszik 

meghatározó szerepet. 
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2. A korábbi kutatási eredmények megállapították, hogy a vírusfehérjék belső 

stresszorként működhetnek a sejtben. Mi a HIV-1 Vpr fehérje hatását vizsgáltuk olyan 

S. pombe sejteken, mely adott körülmény között (promóter régióval szabályozva) 

expresszálja a fehérjét. Ehhez egy olyan típusú mutáns Vpr fehérjét vizsgáltunk, mely a 

vad típustól csak 1 aminosavban tér el, de a G2/M sejtosztódási blokk után nem öli 

meg a sejteket, hanem a szaporodási ciklus újraindul. Ez a tulajdonsága lehetővé tette 

számunkra, hogy idősebb tenyészetnél is meg tudjuk vizsgálni az oxidoredukciós 

rendszer állapotát.  Célunk volt megvizsgálni, hogy a mutáns Vpr fehérjét expresszáló 

sejtben milyen mértékben nő a ROS, valamint hogyan szabályozza a sejt az antioxidáns 

védelmi rendszert a Vpr fehérje jelenlétének következtében. 

  A mutáns F34Ivpr-t expresszáló törzset (RE076) összehasonlítva a szülő törzzsel 

(SP223) egy korai log (14 órás tenyészet), és egy késői log (35 órás tenyészet) 

szaporodási fázisban, először bizonyítottuk be, hogy az F34IVpr oxidatív stresszt 

okoz a sejtekben. Azért, mert a ROS képződését generálja, megemelve a szuperoxid és 

peroxid koncentrációt. Mindez csökkent intracelluláris GSH és hidroxil gyök 

koncentrációt eredményezett, és szignifikánsan csökkent specifikus aktivitását 

eredményezte a SODs, a CAT, és a GSH függő GPx, GR, GST és G6PD antioxidáns 

enzimeknek. Ezen eredmények egyértelműen mutatják, hogy az oxidatív stresszre adott 

válasz atipusos, amely azzal magyarázható, hogy a Vpr fehérje párhuzamosan az 

oxidatív stresszt indukáló folyamatokkal más, a sejt számára lényeges folyamatokat is 

módosít és ezért a sejtek nem tudják az oxidatív stressz okozta változásokat 

szabályozni, hogy visszaállítsák a redox hoemosztázisukat.  Eredményeink és 

megfigyeléseink rámutatnak a Vpr protein szerepére a HIV-1 fertőzés során, melyek a 

jövőbeni Vpr által okozott oxidatív stressz vizsgálatok alapjaiul szolgálhatnak. 
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10. Angol nyelvű összefoglaló (Summary) 

 

1. The research program of our General and Environmental Microbiology Department 

is the effect mechanism of chromium in S. pombe cells regarding gene analysis for 

chromium tolerance and chromium sensitivity. From the 11 mutant strings produced by 

induced mutation those chromium tolerant mutants had to be selected which had only one 

damaged gene. Not all strains to be crossed were able to form zigotic asci. Therefore, our 

aim was randomspora analysis besides tetrad analysis of the derived crossed spore from 

chr1-661T , chr2-046T, chr1-661T and chr1-14T strains to examine the proportions of 

chromium-tolerant and chromium sensitive offsprings. For the rest of the research was 

necessary to isolate a one-gene damaged chromium sensitive and a one-gene damaged 

chromium tolerant mutant. The chr1-661T and chr2-046T, the chr1-661T and chr1-14T 

strains were crossed, spore clones were isolated, and chromium tolerance tests were done 

on each isolated spore clone. 

I found that after crossing the chr1-661T and chr2-046T strains, from the separated 

104 clones 60 were chromium sensitive and 44 were chromium tolerant. These results 

proved that two different genes are responsible for chromium tolerance. From the isolated 

84 spore clones of chr1-661T and chr1-14T strains 73 showed tolerance to chromium, so 

the tested mutants had to have the same gene mutations. I determined the cross resistance 

of 9chr
+
, chr2-04T, 89chr

+
 and 90chr

+
 strains with ura4D18 auxotrophy for cadmium, 

iron, zinc, vanadium, nickel, copper and selenium. I found that chromium tolerance does 

not mean automatically tolerance for other metals as well. 

The results of this work led to further tests, to Koósz et al., (2008) pUR18N vector 

transformed experiments, which later proved the GR plays a decisive role in reduction of 

Cr(VI). 

 

2. In previous studies it was found that viral proteins may operate as internal stressors 

in cells. We examined the effects of HIV-1 Vpr protein on S. pombe cells which expresses 

the protein under certain circumstances (regulated by promoter region). For this we used a 

mutant Vpr protein in which there is only one amino acid difference from the wild type 

Vpr protein, but does not kill the cells after the G2/M block, allowing them to restart the 

reproduction cycle. This feature allowed us to examine the oxido-reductant mechanisms of 

older cultures. Our aim was to determine the growing of ROS level in mutant Vpr protein-
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expressing cells, and how the affected cell regulates the antioxidant defense system in the 

presence of the Vpr protein. Comparing the mutant F34Ivpr-expressing strain (RE076) to 

the parental strain (SP223) in an early log (14 hour culture) and a later log (35 hour 

culture) growth phase we proved first that F34IVpr caused oxidative stress in the cells. By 

generating ROS, increased the concentrations of superoxide and peroxide, resulting 

reduced intracellular GSH and hydroxyl radical that led to significant lower levels of 

SODs, CAT and GSH-dependent GPx, GR, GST and G6PD antioxidant enzymes specific 

activity. 

Our results clearly show that this oxidative stress response is atypical, which is explained 

with the Vpr protein, by inducing major changes in other main processes parallel with the 

oxidative stress process, resulting the cells can not regulate anymore the changes caused by 

the oxidative stress to restore the redox homeostasis. These results and observations 

highlight the role of Vpr protein in HIV-1 infection which can be foundations for future 

studies of oxidative stress caused by Vpr protein. 
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