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Rövidítések jegyzéke 
 

•OH  aktív hidroxilgyök 

7-AAD  7-aminoactinomycin D 

AAPH  2,2’-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride 

ABAP  2,2'-azobis-2-amidinopropane  

ALB  albumin 

ATCC  American Type Culture Collection 

ATP  adenozin-5′-trifoszfát 

AUC  area under the curve/görbe alatti terület 

BCD  β-ciklodextrin  

BSA  bovine serum albumin/marha szérumalbumin  

CaCl2  kálcium-klorid 

CAM  calcein-acetoxy-methylester  

CBB   Comassie Brilliant Blue 

CD  ciklodextrin 

cps  fotonszám/másodperc 

Cu (I)  réz (I) ion 

CV%  variációs koefficiens %-ban kifejezve 

Cys  cisztein 

DAPI  4′,6-diamidino-2-phenylindole 

DIMEB 2,6-di-O-methyl-β-cyclodextrin  

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium  

DMSO  dimetil-szulfoxid  

DNS  dezoxiribonukleinsav 

DPPH* 1,1-difenil-2pikrilhidrazil gyök 

ECL  erősített kemilumineszcencia  

EDTA  etilén-diamin-tetraecetsav 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FBS  fetal bovine serum/fötális borjúszérum  

FDB  fluoreszcein-dibutirát 

FIS  fisetin 

FITC  fluoreszcein-izotiocianát  

FL  Na-fluoreszcein 

FRAP  vasredukáló képesség 

GCD  γ-ciklodextrin 

GER  geraldol 

GFP  green fluorescent protein 

GSH  glutation (redukált) 

GSHpx glutation-peroxidáz 

GSSG  glutation (oxidált) 

H2O2  hidrogén-peroxid 

HAT  hidrogén atom átvitelén alapuló módszerek 

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

HepG2  human liver cancer-derived cells (sejtkultúra) 

HPBCD (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 

hs-CRP high sensitive-C-reaktív protein 

KOH  kálium-hidroxid 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimz62zrvnLAhUHvBQKHRpWBn0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw
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LOD   limit of detection/kimutathatósági határ 

MDCK Madine, Darby canine kidney (sejtkultúra) 

NaF  nátrium-fluorid 

NaN3  nátrium-azid 

NaOH  nátrium-hidroxid 

O2
•¯  szuperoxid gyök 

ORAC  Oxygen Radical Absorbance Capacity/oxigéngyök abszorbciós kapacitás 

OTA  ochratoxin A 

PBS  foszfát pufferelt sóoldat 

PCA  perklórsav  

Pen/Strep penicillin/streptomycin  

PI  propidium-jodid  

POD  torma-peroxidáz 

QABCD (2-hidroxi-3-N,N,N-trimetilamino)-propil-β-cyclodextrin-klorid  

RAMEB randomly methylated-beta-cyclodextrins 

RFP  red fluorescent protein 

ROO•  peroxilgyök 

ROOH  alkil-hidroperoxid 

ROS  reaktív oxigén szabadgyökök 

RPMI  Roswell Park Memorial Institute  

SBCD  sulfobutyl ether β-cyclodextrin 

SD  standard deviáció (szórás) 

SEM  átlag standard hibája 

SET  elektronátmenettel jellemezhető reakciók 

SOD  szuperoxid-dizmutáz 

TAC  total antioxidáns kapacitás 

TE  Trolox ekvivalens 

TEAC  Troloxra vonatkoztatott kapacitás 

TPC  összes polifenol Folin-Ciocalteu reagenssel 

TPTZ  vas-2,4,6-tripiridil-S-triazin 

Tr X-100 Triton X-100 

Tr  Triton 

TRAP  összes peroxilgyök befogására vonatkozó paraméter  

Trolox  6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic-acid 

UA  szérum húgysav 

ZEA  zearalenon 
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I.  Bevezetés 
 

Régóta ismert tény, hogy a karotinoidok, a flavonoidok, egyéb polifenolok és sok más, 

elsődlegesen antioxidáns hatással bíró molekula optimális mennyiségű fogyasztása jelentős 

tényezőnek számít a krónikus degeneratív betegségek (malignus daganatok, autoimmun 

kórképek, szív – érrendszeri betegségek, stb.) prevenciójában. Az elvégzett nagyszámú 

epidemiológiai vizsgálatból, állatkísérletes modellekből és in vitro kísérletes rendszerekből 

nyert megfigyelések ellenére még mindig nem teljesen ismert a protektív növényi anyagok 

hatásmechanizmusa. Feltételezhető és modell kísérletekkel részben alátámasztott is, hogy a 

citoprotekcióban az egyik legjelentősebb tényező az antioxidáns sajátosság. A jelenség 

megértését viszont nehezíti, hogy az irodalomban a legtöbb szerző egy izolált molekulát vizsgál 

(Wade és Tucker 1998; Smirnova és mtsai 2009; Ramadan 2012; Kahveci és mtsai 2015), pedig 

a kedvező hatás kifejtéséhez minden bizonnyal több protektív faktor együttes jelenlétére van 

szükség. A természetes és szintetikus molekulák citoprotektív és toxikus hatásának 

tanulmányozásában egyaránt széles körben elterjedtek a lumineszcenciás sejt életképességi 

tesztek (Barile és mtsai 1994; Yang és mtsai 2002; Weyermann és mtsai 2005; Bandele és mtsai 

2012; Zheng és mtsai 2014). Sejtes modellekben gyakran használt eljárás a szövetkultúrák 

károsító ágenssel történő kezelése és a toxikus hatás követése életképességi (viabilitás) 

tesztekkel (Scheers és mtsai 2001; Dayeh és mtsai 2004; Chung Run 2005; Jan 2005). Más 

esetben a sejteket előkezeljük a vizsgálni kívánt (pl. citoprotektív) komponenssel és utána adjuk 

a kultúrákhoz a toxikus ágenst. A kezelések egyidejűleg is történhetnek. A toxikus hatás 

megnyilvánulhat a viabilitás csökkenésében, a sejtszám csökkenésében, a sejtciklus gátlásában, 

reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) vagy más gyökök fokozott produkciójában, a fehérje 

szintézis gátlásában és még sok más módon. A viabilitás mérése – a kereskedelemben kapható 

nagyszámú kész reagens kit ellenére – valójában igen nehéz és komplex feladat, hiszen az előbb 

felsorolt mechanizmusok akár mindegyike szerepet játszhat a sejtek életképességének 

csökkenésében. Az egyik leggyakrabban alkalmazott viabilitás teszt az intracelluláris ATP 

biolumineszcenciás detektálása (Crouch és mtsai 1993; Taylor és mtsai 1998; Furuya és mtsai 

2014; Furuya és mtsai 2016). Való igaz, hogy fiziológiásan az élő sejtek ATP tartalma rendkívül 

konstans (Astashkina 2012) annak ellenére, hogy az ATP turnover-e nagyon gyors 

(Klingenberg 2008). A másik oldalról viszont az is igaz, hogy kedvezőtlen behatásra az ATP 

tartalom rövid idő alatt lecsökkenhet olyan kritikus szintre, ami irreverzibilis folyamatokat 

(apoptózis, nekrózis) indít be és a sejt elpusztul. Az ATP gyakorlatilag minden életfolyamatban 
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nélkülözhetetlen (sejtosztódás, metabolizmus, fehérje szintézis, migráció, stb.), ezért 

meghatározása az életképesség egyik legjobb markere. Az életképesség megítéléséhez az ATP 

tartalmat egy viszonylag konstans intracelluláris paraméterhez kell viszonyítani (pl. 

ATP/protein, ATP/DNS hányadosok). A viabilitás tesztek jelentős része lumineszcenciás 

módszerekre épül. Ezek lehetnek kemilumineszcenciás technikák és/vagy fluoreszcenciás 

eljárások, ahol a sejteket intracellulárisan jelöljük, a fluoreszcencia intenzitás pedig arányos a 

sejtek életfunkcióival. A lumineszcenciás sejt-életképesség tesztek mind adherens, mind 

szuszpenziós szövetkultúrákban alkalmazhatók. Elterjedtek az intracelluláris enzim aktivitáson 

alapuló tesztek, ahol az élő állapothoz rendelik hozzá az enzim működést (pl. reduktáz aktivitás 

resazurin esetében, észteráz aktivitás calcein-acetoxy-methylester esetében), de széles körben 

használatosak a festék kizárásos módszerek is (propidium jodid (Garner és Johnson 1995; Bank 

1998), Sytox green (Jones és Singer 2011)). Lehetőség van olyan teszt sejtek vizsgálatára is, 

melyek a green fluorescent protein-t (GFP) vagy a red fluorescent protein-t (RFP) 

expresszálják. A fluoreszcens fehérje expresszió szintén ATP dependens, így a fluoreszcencia 

változása arányos a sejtek életképességével. A lumineszcencia alapú meghatározások nagy 

része automatizált módszerekkel történik lumineszcenciás lemezolvasók vagy áramlási 

citométerek (Yang és mtsai 2002) alkalmazásával. Az áramlási citometriás technika alkalmas 

az egyes sejtpopulációk (élő, korai apoptotikus, késői apoptotikis, nekrotikus) elkülönítésére és 

kvantitatív analízisére (Shapiro 2003; Robinson 2005; Damjanovich és mtsai 2006). Annak 

ellenére, hogy a lumineszcenciás életképesség vizsgálatok széles körben elterjedt módszerek 

(Nie és Lu 2008), nagyon óvatosnak kell lennünk a kapott eredmények megítélésében. Az 

életképesség adatokat gyakran nehéz értelmezni, mert az egyes sejtvonalak nem viselkednek 

egyformán és nehézséget okozhat magának a mechanizmusnak a megértése is. Például az 

intracelluláris ATP szint konstansnak tekinthető az élő sejtekben és az ATP mennyisége 

arányosnak tekinthető az élő sejtek számával. Mivel az ATP turnover nagyon gyors, a 

különböző kezelések hatására eltérő változások következhetnek be az intracelluláris ATP 

szintben (csökkenés vagy emelkedés), így az ATP adatok önmagukban véve nem mindig 

korrelálnak az élő sejtek számával és különösen az intracelluláris energiaellátást tükröző 

életképességgel (Kőszegi és mtsai 2007). A hidrofób fluorofórok (leggyakrabban észter 

formában) nem fluoreszkálnak, könnyen belépnek az élő és elpusztult sejtekbe egyaránt. 

Egyszerű életképesség próbaként alkalmazzák a calcein-acetoxy-methylester-t (CAM) (Wang 

és mtsai 1993 ;Braut-Boucher 1995; Jonsson és mtsai 1996; Essodaïgui 1998; Liminga és mtsai 

1999; Czepluch és mtsai 2007). A módszer arra a gondolatmenetre támaszkodik, hogy csak az 

élő sejtek tudják lehasítani az észter kötést, ezáltal a keletkező ionizált, erősen fluoreszkáló 
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termék a sejteken belül marad. Az enzimtevékenységen alapuló életképesség módszerek 

esetében – legyen az egy észteráz, oxido-reduktáz vagy proteáz függő folyamat – mindig fel 

kell tenni azt a kérdést, hogy az enzimatikus folyamat valóban energia vezérelt-e és 

összefüggésben van-e a sejtek valódi viabilitásával. A másik nehézséget a fluoreszcens termék 

sejtekből történő spontán kiszabadulása, illetve transzport mechanizmusok, pl.: ATP függő 

ABC transzporter fehérjék (Hollenstein és mtsai 2007) jelentik. Annak érdekében, hogy a fent 

említett nehézségeket leküzdhessük, a lehető legtöbb információt kell megkapnunk ugyanabból 

a mintából. Mindig javasolt egy- vagy több referencia-paraméter (sejtszám, összes 

intracelluláris fehérje vagy nukleinsav tartalom) meghatározása, emellett pedig a fluoreszcencia 

számszerűsítése és az ATP adatok felvétele is annak érdekében, hogy az eredményeinket 

helyesen, megfelelően tudjuk értelmezni.  Újabban elterjedtek a kettős fluoreszcens jelölést (pl. 

zöld/piros vagy kék/piros) alkalmazó módszerek az élő és az elpusztult sejtek közvetlen 

kimutatására, illetve akár mennyiségi meghatározására is (Berney és mtsai 2007; Das és mtsai 

2018). Van olyan fluoreszcens jelölő, amelyik csak a halott sejtekbe tud bekerülni és ott 

kovalensen kötődik a fehérjékhez, a festés után a sejtek akár fixálhatók is további 

vizsgálatokhoz (Feng és mtsai 2017). Az áramlási citometriával nemcsak a sejtfelszíni 

markereket tudjuk láthatóvá tenni, de fixált és permeabilizált sejtekben az apoptotikus folyamat 

főbb fehérje komponensét is analizálhatjuk indirekt immunfluoreszcenciával (Wlodkowic és 

mtsai 2011). Ezek a módszerek az egyes kezelő ágensek hatásmechanizmusának jellemzésére 

is felhasználhatók a viabilitás mérések mellett.  

Az életképesség vizsgálata sejtes modellekben különösen hasznos toxikus vegyületek dózis-

hatás összefüggéseinek (citotoxicitás) és a toxikus sajátságok kivédésének (citoprotekció) 

jellemzésére. Valamennyi vegyület okozhat ártalmas hatásokat, amiket toxikus-, vagy káros 

hatásként ismerünk. A leggyakrabban az anyag dózisa határozza meg, hogy toxikus lesz-e. A 

káros hatást úgy határozhatjuk meg, mint egy nem kívánatos, vagy ártalmas változást, ami egy 

potenciálisan toxikus vegyület expozíciója következtében jön létre, vagy alakul ki. Az 

expozíció három típusa ismert: akut, szubkrónikus és krónikus. A 24 óránál rövidebb expozíciót 

akutnak tekintik. Ez alatt általában a vegyi anyag egyszeri dózisát értik. Krónikusnak a 

hosszabb időtartamú, többször ismétlődő, vagy folyamatos expozíciót nevezik. A krónikus 

expozíció az akut expozíciótól teljesen eltérő káros hatásokat válthat ki. A szubkrónikus 

expozíció az akutnál hosszabb, de a krónikusnál rövidebb. Az akut és a krónikus jelzőket a 

káros hatások leírására is használhatják. Egyes vegyületek röviddel az expozíciót követően 

jelentkező, akut káros hatást okoznak, más anyagok viszont olyan krónikus hatásokat 

eredményeznek, mint a daganatos megbetegedések (rák), amelyek lehet, hogy csak az 
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expozíciót követő 10-20 év múlva jelentkeznek. Az expozíció szintje a percekig tartó dózistól 

a nagyon hosszú idejű dózisokig változhat. Az expozíciót egy, vagy egyidejűleg több vegyi 

anyag idézheti elő. A vegyi anyagok káros hatásai vagy toxicitásuk több fogalommal írható le. 

Általános értelemben egy vegyület toxicitása az élő szervezetekre kifejtett ártalmas hatást 

okozó képessége alapján határozható meg. Egy nagy toxicitású anyag már kis mennyiség 

bevitelénél is károsítja a szervezetet (pl. a Clostridium botulinum toxinja); egy alacsony 

toxicitású anyag nem eredményez káros hatást, csak rendkívül nagy mennyiségben (pl. a 

nátrium-klorid). Az olyan anyagokat nevezzük méregnek, amelyek bejutva a szervezetbe súlyos 

károsodást, esetleg halált is okoznak. Ennek alapján valamennyi vegyszer képes mérgező hatást 

kifejteni a dózistól függően. Azt a kérdést, hogy az illető vegyszer mennyire mérgező, az általa 

kiváltott hatással jellemezzük, amit dózis-hatás összefüggésnek nevezünk. A nagyon toxikus 

anyagoknak a tolerálható dózisa közel van a nullához (zéró tolerancia). A toxikus vegyületek 

széles skálája áll rendelkezésre kezdve a természetben is előforduló mikotoxinoktól (pl.: 

ochratoxin A) a különböző anyagcsere mérgekig (NaF, NaN3, stb.). Az ochratoxin A (OTA) 

főként a Balkán régióban előforduló, elsősorban nefrotoxikus hatású mikotoxin, amely táplálék 

útján jut be a humán szervezetbe. Számos vizsgálat történt annak érdekében, hogy megértsük 

az OTA biokémiai viselkedését: in vitro és in vivo kísérletek eredményei alapján rengeteg 

elméletet ismerünk, ennek ellenére még napjainkban is kevés ténnyel rendelkezünk. Talán a 

toxin rendkívül komplex hatásmechanizmusa lehet ennek oka. Az OTA fő célpontjai a tubuláris 

vesesejtek, továbbá a májsejtek is. A sejtekre számos káros hatást fejt ki, beleértve a fokozott 

ROS-termelést, ATP depléciót, a protein szintézis gátlását, mely elvezet a kezelt sejtek 

apoptotikus/nekrotikus sejthalálához. Az anyagcsere mérgek közül az NaF jól ismert glikolízis 

inhibitor, hatással van a sejtek protein szintézisére és/vagy előidézheti a protein felszabadulását 

az ATP depletált sejtekből, illetve a sejtciklus leállítását/megállítását okozza dózis- és időfüggő 

módon. Az NaF hosszútávú expozíció után fokozott ROS termelést és apoptózist idéz elő (Song 

és mtsai 2014). Az NaN3 nagyon mérgező vegyület, blokkolja specifikus enzimek működését. 

Sejtszinten ható, ún. mitochondriális toxin, gátolja az oxidatív foszforilációt (Thompson és 

mtsai 2000). 

Természetes igény, hogy az ismerten toxikus anyagok hatását csökkentsük, illetve 

semlegesítsük. Erre több lehetőség is kínálkozik. Az egyik ígéretesnek látszó törekvés a toxikus 

anyagok megkötése ártalmatlan, a sejtek számára nem mérgező anyagokkal. A másik lehetséges 

út a sejtek elő- vagy együttes kezelése olyan molekulákkal, melyek interferálnak a toxikus 

anyagok hatásaival (pl. flavonoidok, egyéb antioxidáns hatású anyagok).  
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Gyakran előfordul, hogy a szervezet egyszerre többféle mérgező anyagnak van kitéve. Additív 

hatásról beszélünk, amikor több kémiai anyag hatása összeadódik. Több kémiai anyag egymás 

hatását erősíti a szinergiás hatás esetén. Potencírozás során egy nem toxikus anyag, egy másik 

toxikus anyag toxicitását fokozza. Az antagonizmus a mérgek károsító hatásának kölcsönös 

gyengítése, esetleg megszüntetése.  

Az OTA a szervezetben számos anyaggal lép interakcióba, köztük ionokkal, különböző 

peptidekkel és fehérjékkel. Ezen kölcsönhatások között valószínűleg az egyik legjelentősebb a 

toxin kötődése albuminhoz, ami az OTA toxikokinetikájában komoly szereppel bír.  

Az utóbbi években megnőtt azon kutatások száma is, melyek a különböző élelmiszerek, 

biológiai rendszerek természetes antioxidánsaival és azok mérésével kapcsolatosak (Frankel és 

Finley 2008; Gökmen és mtsai 2009). Az antioxidáns kapacitás az adott rendszerre vonatkozó 

összes antioxidáns vegyület együttes hatását jelenti. Ennek pontos, számszerű meghatározására 

egyre nagyobb igény jelentkezik, így számos analitikai módszert, mérőrendszert fejlesztettek 

ki (Cornetti 2009). A metodikák módosítása, finomítása folyamatosan tart, így napjainkra az 

alkalmazott módszerek száma már meghaladja a százat (Cornetti 2009). A legtöbb irodalom 

nem csak egy, hanem többféle módszert használ az antioxidáns kapacitás meghatározására 

(Ghiselli és mtsai 2000). Ennek oka a fogalom összetettségében rejlik, hiszen egyik módszer 

sem képes a valódi, természetes módon lezajló reakciók összességét modellezni (Frankel és 

Meyer 2000). Minden módszer specifikus egy bizonyos antioxidánsra, de egyik sem képes 

mérni az összes antioxidáns valódi (teljes) antioxidáns hatását. Csak abban az esetben 

vonhatunk le következtetést arra vonatkozóan, hogy egy minta, mennyire „jó” antioxidáns az 

általunk felállított mesterséges körülmények között, ha többféle mérési módszert is 

alkalmazunk. A kapott eredmények azonban gyakran nagyon nehezen vagy alig 

összevethetőek. Léteznek olyan módszerek, melyek között találunk összefüggéseket, ennek 

leggyakoribb magyarázata, hogy ezek a metodikák hasonló elven működnek (Frankel és Meyer 

2000; Ou és mtsai 2002b; Pellegrini és mtsai 2003). Ennek ellenére a kapott eredmények 

gyakran még ekkor sem korrelálnak egymással (Niki 2002).  

Az antioxidáns szó gyűjtőfogalom, számos vegyületet takar, főként az élő szervezetben, 

táplálékban található mesterséges vagy természetes vegyületeket. Az emberi szervezetben mind 

a szabadgyökök, mind az antioxidánsok jelen vannak és folyamatosan reagálnak egymással. Az 

antioxidánsok egy része gátolja az oxidációt gyorsító katalizátorok működését, mások önmaguk 

is oxidálódnak, és az oxigén megkötésével fejtik ki a védőhatást. Az autooxidációt gátló, 

oxidációs inhibitor jellegű anyagok (pl. a tokoferolok) pedig az autooxidációban képződő 

peroxid-gyökökkel képeznek stabil végterméket. A szabadgyökök által okozott károsodásokkal 
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szemben összetett, integrált védelmi rendszer biztosítja a sejtalkotó molekulák védelmét 

(Benzie 2000). Az antioxidánsok olyan molekulák, amelyek csekély mennyiségben vannak 

jelen az oxidálandó szubszráthoz képest, és jelentős mértékben csökkenteni, vagy akár gátolni 

is képesek annak oxidációját (Halliwell és Gutteridge 1995). A legfőbb antioxidáns 

komponenseket az 1. táblázat tartalmazza 

 

1. táblázat: Az emberi szervezetben, az antioxidáns védelmi rendszer részeként működő 

legfontosabb komponensek (Cornetti 2009).  

Funkció/szerkezet     Példa 

Vitaminok     E-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, riboflavin, niacin, nikotinamid 

Zsírok     ω-3, ω-6 zsírsavak 

Aminosavak, tiolok     hisztidin, glicin, glutamin, cisztein, taurin, N-acetil-cisztein 

Proteinek, enzimek     albumin, transzferrin, kataláz, peroxidáz, szuperoxid-dizmutáz 

Növényi metabolitok     polifenolok: flavonoidok, karotinoidok: β-karotin, likopin, lutein 

Ásványi anyagok     cink, vas, réz, szelén 

Anyagcseretermékek     húgysav, liponsav 

 

Az antioxidánsok lehetnek lipofilek (E-vitamin, β-karotin, A-vitamin), hidrofilek (C-vitamin, 

aminosavak, polifenolok), citoszol antioxidánsok (Q10 koenzim), valamint szerkezeti 

antioxidánsok (nyomelemek, szelén, cink, aminosavak, szelenocisztein) (Cornetti 2009).  

Olyan csoportosítás is létezik, mely szerint az antioxidánsok vagy láncreakciót megszakító 

(elsődleges), mint például a C-vitamin, a húgysav, vagy védő (másodlagos) antioxidánsok 

lehetnek, mint a transzferrin vagy a polifenolos vegyületek (Apak és mtsai 2007). A védő 

hatásukat a fémion kelátorok például a Fenton-reakció gátlásával fejtik ki, melynek 

végeredményeként a rendkívül agresszív hidroxil gyök keletkezne (Apak és mtsai 2007). Az 

antioxidánsok az ilyen típusú reakciókat gátolva, közvetetten a gyökök kialakulását gátolják, 

vagy magukat a gyököket képesek megkötni. A gyök befogására való képesség szoros 

összefüggésben van az antioxidáns koncentrációjával, valamint a reakciókészségével is 

(Cornetti 2009). A rendszer egyes elemeit maga a szervezet is képes előállítani, ilyenek az 

enzimek, a kismolekulájú vegyületek nagy része (enzimatikus rendszer elemei), azonban 

számos molekulát nem tudunk szintetizálni, például az aszkorbinsavat, a karotinoidokat, a 

tokoferolokat, a flavonoidokat (nem enzimatikus rendszer elemei). Ezekhez csakis külső 

forrásból, a táplálkozás útján juthatunk hozzá (Vertuani és mtsai 2004).  
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Az emberi szervezetben az antioxidánsok szinergens, egymást erősítő, regeneráló hatással 

rendelkeznek, így az antioxidánsok együtt jóval hatékonyabbak a szabadgyökökkel szemben, 

mint külön-külön (Chaudiere és Ferrari-Iliou 1999; Benzie 2000; Vertuani és mtsai 2004). 

Számos enzimatikus mechanizmus és kívülről bejuttatott védő hatású anyag (pl. a 

táplálékokban található antioxidánsok) csökkenti a szabadgyökök mennyiségét. A szervezetben 

több enzim járul hozzá a normális anyagcsere útján is keletkező szabadgyökök 

semlegesítéséhez, vagy kevésbé káros molekulává való átalakításukhoz (Valko és mtsai 2006). 

A legfontosabb enzimek és reakcióik a 2. táblázatban kerültek összefoglalásra:  

 

2. táblázat. Az enzimatikus védelmi rendszer legfontosabb enzimreakciói (Boots és mtsai 2008)  

Enzimek Reakciók 

Szuperoxid- dizmutáz (SOD) 2 O2
.-+ 2 H+                      H2O2 + O2 

Kataláz 2 H2O2                  O2 + 2 H2O 

Glutation-peroxidáz (GSHpx) 2 GSH + ROOH                    GSSG + ROH + H2O 

  

 

Emellett azonban fontos feladata van azoknak az enzimeknek is, amelyek a káros 

végtermékeket bontják, például az alkoholokat, aldehideket, alkánokat. Végül kiemelkedő a 

DNS és egyéb, már károsodott molekulák „kijavítását”, rekonstrukcióját végző (ún. repair) 

enzimrendszerek (DNS-javító enzimek, aldózreduktázok, aldehidreduktázok stb.) szerepe is 

(Valko és mtsai 2006).  

Az enzimatikus antioxidáns védelmi rendszer mellett, mely elsősorban intracelluláris védelmet 

biztosít, számos nem-enzim molekula is részt vesz a szervezet különböző komponenseinek az 

oxidációtól való megvédésében. A plazmában található molekulák közül gyökfogó 

tulajdonságai és magas koncentrációja miatt jelentős antioxidánsok az albumin, a húgysav és a 

bilirubin. Bár ezen vegyületeknek nem elsődleges funkciójuk a szabadgyökök semlegesítése, 

mégis a plazma teljes antioxidáns kapacitását vizsgáló módszerek szerint annak 50-80%-át ezen 

vegyületek adják. A nem enzimatikus védelmi rendszerek közé sorolhatók a kis 

molekulatömegű vegyületek, mint a flavonoidok (kvercetin, miricetin), a vitaminok (A, C, E, 

K vitaminok), a karotinoidok, a tioltartalmú vegyületek (cisztein, metionin), nyomelemek (vas, 

cink, szelén) stb. (Valko és mtsai 2006). Ezek a zsíroldékony (A- és E-vitamin, karotinoidok) 

és vízoldékony (C-vitamin, húgysav, glutation) molekulák képesek megszakítani a gyökös 



14 

 

láncreakciókat anélkül, hogy önmaguk reaktív gyökké alakulnának. Képesek semlegesíteni 

olyan nagy reaktivitású szabadgyököket is, mint az •OH.  

A nem enzimatikus antioxidáns esszék esetében a mechanizmusuk alapján alapvetően két 

típusú tesztet különböztetünk meg (Frankel és Meyer 2000). A hidrogén atom átvitelén alapuló, 

antioxidáns kapacitást meghatározó módszerek (HAT) szabadgyökre vonatkoznak, és általában 

reakciókinetikán alapszanak. Ezek a tesztek azt mérik, hogy a minta mennyire hatásos egy adott 

szabadgyökkel szemben, azaz milyen a szabadgyök befogó képessége (Ghiselli és mtsai 2000). 

Az elektronátmenettel jellemezhető (SET) reakciók általában színváltozással járnak és ennek a 

mértékéből lehet következtetni az antioxidáns kapacitásra (Apak és mtsai 2007). Mindkét 

méréstípus totál antioxidáns kapacitást határoz meg, viszont a kapott eredményeknek nem kell 

szükségszerűen egymással korrelálni, hiszen egy minta redukáló képessége nem feltétlen függ 

össze a gyökbefogó képességével (Apak és mtsai 2007). Az emberi szervezetet károsító 

legfontosabb reaktív formák a szuperoxid anion, hidrogén-peroxid, peroxilgyök, hidroxilgyök, 

szinglet oxigén és a peroxinitrit. Az első kettő ellen enzimek védenek (szuperoxid-dizmutáz, 

kataláz és a peroxidázok), míg a többi ellen a nem enzimatikus antioxidáns védelmi rendszer 

elemei, mint a C- és E -vitamin, karotinoidok, flavonoidok, stb. lépnek fel. A peroxilgyök 

megkötésére épül a legtöbb reakció, egyrészt a lipidperoxidáció miatt (ezzel foglalkoztak 

legelőször), másrészt egyszerű az azofestékek termolízise következtében a gyökök előállítása.  

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a szabadgyökök fiziológiás mennyisége elengedhetetlenül 

szükséges a normál életfolyamatokhoz (jelátviteli utak), így az antioxidáns vegyületek túlzott 

bevitele nem feltétlenül hasznos a szervezet normál működése szempontjából. A szervezetbe 

való túlzott bevitelük esetén az antioxidánsok maguk is prooxidánsokká válhatnak és hasonlóan 

a szabadgyökökhöz a szervezet károsodásához vezethetnek (Cao és mtsai 1997; Vertuani és 

mtsai 2004).  

A HAT csoportba tartozó módszerek közül munkám során, a Cao és mtsai (1993) által 

kifejlesztett ORAC esszével, valamint a kemilumineszcenciás módszerrel foglalkoztam, melyet 

többek közt Alho és Leinonen (1999) írt le részletesen. Az ORAC módszernél a mérés során a 

próba molekula (pl. fluoreszcein) indukált peroxilgyökökkel reagál (ROO.) és oxidatív sérülést 

szenved, ezért az általa kibocsátott fluoreszcens jel intenzitása csökken. Ez a reakció 

antioxidánsok jelenlétében gátlódik. A peroxilgyököket az AAPH (2,2’-azo-bis(2-

amidinopropán)-dihidroklorid) azofesték termolízise következtében nyerik (Cao és mtsai 

1993). Az eredeti módszerben használt fehérjének, a β-fikoeritrinnek számos hátránya volt, 

mint például a fényérzékenység, a polifenolos vegyületekkel való reakció, stb., ezért a 

hátrányok kiküszöbölése érdekében a fluoreszcein használatát vezették be (Ou és mtsai 2001; 
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Huang és mtsai 2005). Reakció körülmények: pH=7,4; 37 °C. Ennél a módszernél a műszer 

által kirajzolt görbe alatti terület (1. ábra) a vonatkoztatási alap (Huang és mtsai 2005), vagyis 

az antioxidáns kapacitás eredményben a gátlás ideje és mértéke is megmutatkozik (Frankel és 

Meyer 2000; Wu és mtsai 2004). A módszer előnye, hogy zsír- és vízoldható antioxidánsok 

vizsgálatára egyaránt alkalmas. Automatizált változata is létezik, ami nagy mintaszám esetén 

rutinszerűen is használható (Huang és mtsai 2005). Hátránya, hogy pH érzékeny és a mérés 

viszonylag lassú (Apak és mtsai 2007), fluorimétert igényel, ami a legtöbb laboratóriumban 

nem áll rendelkezésre (Kranl és mtsai 2005). A reakció kinetika a koncentrációtól és az 

antioxidánsoktól függően változik, illetve mintafüggő is (Huang és mtsai 2005). A fehérje-, 

valamint az aminosav tartalom zavarhatja a mérést, mert hamis pozitív eredményt okoz (Perez-

Jimenez és mtsai 2008). Az etanoltartalom interferenciát okoz (Fernandez-Pachon és mtsai 

2006).  

 

1. ábra: Jellegzetes kinetikai görbék az ORAC módszerrel. (Huang és mtsai 2015). 

A rendszerben az antioxidáns a Trolox. 

 

A kemilumineszcenciás módszert Alho és Leinonen írta le 1999-ben. A luminol (próba) 

szabadgyökökkel reakcióba lépve luminolgyökké alakul és fényt bocsát ki. Ha antioxidánst 

adunk a mintához, a fénykibocsátás gátlódik, a fény intenzitása csökken. A reakció kémiailag 

nyomon követhető. Ha elfogy a rendszerből az antioxidáns, a kemilumineszcens jel intenzitása 

visszaáll (Diaz és mtsai 1998). A reakció gyors, érzékeny, könnyen automatizálható (Alho és 

Leinonen 1999). A továbbfejlesztett módszer esetén para-jodofenolt adnak a rendszerhez a 

luminol mellé, ezáltal a módszer érzékenyebb lesz, illetve az emittált fény stabilabb és hosszabb 

idejű (erősített kemilumineszcencia, ECL). Történtek módosítások arra vonatkozólag is, hogy 

a luminolt hidrogén-peroxiddal oxidálják, tormaperoxidáz alkalmazásával (Chapple és mtsai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n-peroxid
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1992; Whitehead és mtsai 1992; Robinson és mtsai 1997). A módszer hátránya, hogy 

luminométert igényel, ami nem tartozik a laboratóriumi alapfelszerelésekhez. 

2 H2O2 + luminol → + tormaperoxidáz → 3-aminoftalát + N + 3 H2O2 + fény↑  

A munkám során nem érintett, de a HAT csoportba tartozó módszerek még az összes 

peroxilgyök befogására vonatkozó paraméter (TRAP), krocin elszíntelenedésén alapuló 

módszer, béta-karotin elszíntelenedésén alapuló módszer. A TRAP módszert Wayner és mtsai 

fejlesztették ki (1985). Peroxilgyök generálóként ABAP-ot (2,2'-azobis-2-amidinopropán) 

használtak. A szabadgyökök oxidáló hatását az antioxidánsok késleltetni tudják. Az oxidáció 

az oxigénfogyással nyomon követhető. A mérés során ún. lag görbe figyelhető meg. Ennek az 

indukciós időnek a hosszát (lag fázis hossza) ismert koncentrációjú Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilkromán-2-karboxil sav, az E-vitamin vízoldható formája) oldat lag fázis hosszával 

hasonlítják össze, amelyből az antioxidáns kapacitásra lehet következtetni (Wayner és mtsai 

1985). Később lecserélték a gyökgenerálót AAPH-ra (2,2’-azo-bis (2-amidinopropán)-

dihidroklorid), illetve lipidszubsztrátként linolénsavat adtak a mintához (Prior és Cao 1999). 

Ennél a módszernél lag fázis figyelhető meg, de lefutásának jellege eltérő a különböző minták 

esetében, ami problémát okozhat az antioxidáns kapacitás meghatározásánál, illetve 

összehasonlításánál (Delange és Glazer 1989; Rice-Evans és Miller 1994). A módszer lassú, 

időigényes (2 óra/minta). A krocin elszíntelenedésén alapuló módszer alapja az, hogy a krocin 

egy mély narancssárga színű karotinoid, így a látható fénytartományban intenzív 

abszorbanciája van (Bors és mtsai 1984). Ha a krocin peroxilgyökökkel reagál, akkor 

elszíntelenedik, de antioxidánsok jelenlétében ez a reakció gátlódik. Ezen módszer esetében is 

lag fázis figyelhető meg a reakció során. A módszer olcsó, gyors, nem igényel drága műszert, 

a fiziológiai pH-hoz (7,4) közeli a reakcióelegy pH-ja. A béta-karotin elszíntelenedésén alapuló 

módszer esetében a rendszerben a linolénsav autooxidációja következtében keletkeznek a 

szabadgyökök. A méréshez béta-karotint használnak (vonGadow és mtsai 1997).  

A SET módszerek közé tartozik a vasredukálóképesség (FRAP), összes polifenol 

meghatározása Folin-Ciocalteu reagenssel (TPC), rézion redukálóképesség, Trolox-ra 

vonatkoztatott kapacitás (TEAC), DPPH* (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) gyök megkötés mérése.  

A FRAP módszert Benzie és Strain (1996) dolgozta ki. A mérési elv értelmében a vas-2,4,6-

tripiridil-S-triazin (TPTZ) komplexet az antioxidánsok redukálják, mely reakció színváltozással 

jár (Huang és mtsai 2005). A reakcióidő 5 perc, amely a lejátszódó kinetikára jellemzően lett 

meghatározva.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1985
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadgy%C3%B6k%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oxid%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Trolox&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/E-vitamin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiziol%C3%B3gia
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[Fe(III)TPTZ)2]
3+ → [Fe(III)TPTZ)2]

2+ ; λmax=593 

A módszer olcsó, egyszerű, gyors, reprodukálható, nem igényel drága laboratóriumi 

felszerelést, a legelterjedtebb és a legtöbb laboratóriumban használatos mérési módszerek közé 

tartozik (Apak és mtsai 2007; Perez-Jimenez és mtsai 2008). A mérés a fiziológiai pH-nál jóval 

kisebb értéken történik. A módszer nem érzékeny a tiol típusú (SH csoportot tartalmazó) 

antioxidánsokra, mint például a glutationra (Kranl és mtsai 2005). Más komponensek is 

okozhatnak interferenciát az alkalmazott hullámhosszon. Minden komponens, amelynek 

redoxpotenciálja 0,77 V-nál kisebb, redukálhatja a vasiont, tehát a módszer nem csak 

antioxidánsokat detektál (Cao és Prior 1998). Vannak olyan komponensek, amelyek 

reakcióideje a módszerben meghatározottnál (5 percnél) jóval hosszabb pl. kávésav, ferulasav, 

akár néhány óra is lehet, ezért e komponensek antioxidáns kapacitása nem járul hozzá a kapott 

értékhez (Apak és mtsai 2007).  

A molibdén és a rézion redukálóképesség módszerek előnye, hogy egyszerűek, gyorsak és nem 

igényelnek drága laboratóriumi felszerelést. Előbbi alkalmas rutinszerű mérésekre is (Huang és 

mtsai 2005). Az alkalmazott hullámhosszon egyéb interferáló komponensek fényelnyelése 

elhanyagolható (Apak és mtsai 2007). Lúgos pH-n történik a mérés, amely a fiziológiai pH-hoz 

képest nem reális (Frankel és Meyer 2000). A teljes kémiai háttér nem ismert. Nem szelektív a 

polifenolos komponensekre, független a szerkezetüktől. Az aszkorbinsav, a Cu (I) is hozzájárul 

a kapott értékekhez (Apak és mtsai 2007). Utóbbi esetében a fiziológiai pH-hoz közel történik 

a mérés. Víz-, és zsíroldható antioxidánsokat is képes mérni. A tiol típusú antioxidánsokat is 

érzékeli (Apak és mtsai 2007, Apak és mtsai 2010). Ezen a hullámhosszon interferenciát 

okozhatnak egyéb összetevők. Lassú, egyes komponensek, mint a naringin, vagy naringenin 

több időt igényelnek, ezért 20 perces 50 Co-on történő inkubálás előzi meg a mérést (Apak és 

mtsai 2007; Apak és mtsai 2010).  

Munkám során a SET típusú csoportból a DPPH* (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) gyök megkötés 

mérését alkalmaztam. A stabil DPPH* gyök megkötésén alapuló antioxidáns kapacitás mérés 

(Blois 1958) a legkorábbi módszerek közé tartozik. A DPPH* esszét (Sharma és Bhat 2009; 

Chen és mtsai 2013; Carmona-Jiménez és mtsai 2014) széles körben alkalmazzák, mert a gyök 

kereskedelmi forgalomban kapható, stabil, kevésbé reakcióképes és kevésbé agresszív, ami a 

lezajló reakciók során hasznosnak bizonyul (bomlás, érzékenység nem jelent problémát, mint 

egyéb módszereknél), a mérés egyszerű (Prior és Cao 1999). Hátránya, hogy nem a sejtben 

normál anyagcsere során keletkező gyököt használ, hanem egy stabil, az élő szervezetben nem 

fellelhető gyököt (Frankel és Meyer 2000). Ezt a módszert alkalmazva nem lehet képet kapni 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszkorbinsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiziol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antioxid%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sejt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyagcsere
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arról, hogy a minta antioxidánsai a biológiai gyökökkel szemben mennyire reaktívak. Fény-, 

oxigén-, pH- és oldószerfüggő (Prior és Cao 1999). További problémát jelent a szerkezetből 

adódó rossz hozzáférhetőség. A kis molekulák jobban odaférnek a DPPH* gyökhöz, így 

hamisan nagyobb antioxidáns kapacitás értéket mutatnak. 

A molekuláris és sejtes kölcsönhatások vizsgálatára gyakran alkalmazzák a 

lumineszcencia spektroszkópiát. A fluoreszcencia spektroszkópia a fotolumineszcencia 

tárgykörébe tartozó módszerek gyakorlatban leginkább elterjedt válfaja, alkalmas molekuláris 

kölcsönhatások nyomon követésére (ligand-makromolekula, antigén-antitest reakciók, sejtes 

morfológiai analízisek) (Royer 1995). 

Az élő sejtek belsejében található molekulák jelölése és nyomon követése sok kutatás feltétele. 

Ennek legcélravezetőbb módja a bioortogonális ligáció (Kurpiers és Mootz 2009), melynek az 

a lényege, hogy két funkciós csoport szelektív, fiziológiás körülmények között lejátszódó nagy 

hatékonyságú, egymásra nézve szelektív reakciója révén stabil kovalens kötés alakul ki. A 

bioortogonális funkciós csoportokkal szemben támasztott feltételek, hogy biológiailag inertek 

legyenek, vagyis a célvegyületen kívül ne reagáljanak más biomolekulákkal, valamint 

biokompatibilisek legyenek, vagyis nem toxikusak. Továbbá az is fontos szempont, hogy a 

reakciók gyorsan, legalább a vizsgált biológiai folyamatok sebességével összemérhetően 

játszódjanak le akár alacsony koncentráció tartományban is, illetve a kapott termék detektálható 

legyen. Ezt egyszerű és inert módon például fluoreszcens csoport beépítésével lehet elérni. A 

biomolekulák fluoreszcens jelölésére többféle lehetőség áll rendelkezésünkre. 1.) Fehérjék 

direkt módosítása festékkel: N-terminális és Lys, Arg oldalláncok szabad amino (NH2)-

csoportja pl. FITC: fluoreszcein-izotiocianáttal, Cys tiol (SH)-csoportja reaktív csoportot 

(szukcinimidil észter, ill. maleimid) tartalmazó festékkel jelölhető. 2.) Jelölés fluoreszcensen 

jelzett toxinokkal: phalloidin-FITC (F-aktinhoz kötődik), β-skorpiótoxin (feszültség függő K 

csatorna), α-bungarotoxin (acetilkolin receptor). 3.) Transzfekció GFP-vel fuzionált fehérjét 

kódoló DNS vektorral – a sejt maga termeli a fluoreszcens fehérjét. 4.) Jelölés specifikus 

antitestekkel (immunfluoreszcens, immunhisztokémiai jelölés). Az antitest nagy affinitással és 

specificitással kötődik az általa felismert molekula felszínhez (epitóphoz). A monoklonális 

antitest egyetlen epitóphoz kötődik, a poliklonális antitest szintén az adott fehérjére jellemző 

epitópokat ismeri fel, de több plazmasejt klónból származó antitestek keveréke. Direkt jelölés 

esetén az antitesthez fluoreszcens festék van kötve. Indirekt jelölés során az elsődleges antitest 

jelöletlen, az első ellen irányuló, másodlagos antitest van megjelölve.  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
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Példák klinikai és biológiai felhasználásokra: 

 vérsejtek felszínén megjelenő antigének diagnosztikai célú kimutatása, expressziós 

szintjének mérése, különféle sejtfelszíni antigéneket kifejező (pl. CD4+, CD8+) sejtek 

arányának meghatározása 

 hormonok, virális és bakteriális antigének, egyéb kis mennyiségben előforduló anyagok 

kimutatása vérből 

 sejtfelszíni fehérjék lokalizációs mintázatának, asszociációinak, mobilitásának 

vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópiás és mikroszkópiás módszerekkel.  

  

II.  Célkitűzések 

 
II.1.  Citotoxicitás, citoprotekció vizsgálata 

 

II.1.1.  Többváltozós lumineszcenciás sejt életképesség teszt toxikológiai 

modellekben 

A lumineszcenciás sejt-életképesség tesztek mind adherens, mind szuszpenziós 

szövetkultúrákban alkalmazhatók. Annak ellenére, hogy a lumineszcenciás életképesség 

vizsgálatok széles körben elterjedt módszerek (Nie és Lu 2008), nagyon óvatosnak kell lennünk 

a kapott eredmények megítélésében. Az életképesség adatokat gyakran nehéz értelmezni, mert 

az egyes sejtvonalak nem viselkednek egyformán és gyakran nehézséget okoz magának a 

mechanizmusnak a megértése is. Irodalmi adatok alapján azt feltételeztük, hogy egyetlen 

paraméter (pl. ATP és/vagy calcein fluoreszcencia) nem ad pontos információt a metabolikus 

mérgekkel vagy a mikotoxinokkal kezelt szövettenyészetek életképességéről. Sejtes 

kísérleteink során több, ezzel kapcsolatos kérdésre kerestük a válaszokat: 

 A detektált jel/paraméter arányos-e az élő sejtek számával? 

 Léteznek-e olyan paraméterek, melyek nemcsak a mintában lévő sejtek számát, de azok 

életképességét is tükrözik? 

 Van-e lehetőség az élő (kezeletlen), károsodott (kezelt), illetve a már elpusztult sejtek 

elkülönítésére? 

 Léteznek-e megbízható, valóban az életképességet mutató paraméterek? 

 Az általánosan elfogadott calcein észter festés valóban ATP-függő folyamat-e és 

alkalmas-e arra, hogy jelezze a sejtek viabilitását? 

A feltett kérdések megválaszolása érdekében célunk volt egy olyan többparaméteres 

életképesség teszt kidolgozása, mely egylépéses extrakciós módszer segítségével 4 különböző 
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intracelluláris komponens meghatározását teszi lehetővé ugyanabból a mintából. Vizsgálni 

kívántuk, hogy eltérő hatásmechanizmusú toxikus ágensekkel (NaN3, NaF és OTA) kezelve 

MDCK és HepG2 kitapadó sejteket, hogyan alakul a viabilitás sejttípustól és kezeléstől 

függően. Vizsgáltuk, hogy a feltáráshoz tervezett perklórsavas eljárás alkalmas-e az ATP és a 

calcein együttes extrakciójára, valamint az intracelluláris ATP, calcein fluoreszcencia, 

nukleinsav és teljes fehérje tartalom mennyiségi meghatározására ugyanabból a sejtes mintából. 

Jurkat szuszpenziós sejtkultúrával monitorozni kívántuk észteráz-függő fluorofórok 

alkalmazásával az intracelluláris fluoreszcencia kialakulásának időfüggését és fluoreszcencia 

polarizációs technikával a fluorofórok lokalizációját (intra/extracelluláris). A multiparaméteres 

viabilitás tesztünket össze kívántuk vetni áramlási citometriás apoptózis/nekrózis mérésekkel 

és mikroszkópos morfológiai vizsgálatokkal is, elsősorban az aktin citoszkeletonra fókuszálva. 

A kapott eredményekből értékelni kívántuk a viabilitás mérések validitását a különböző 

kezeléseknél. Ehhez az ATP és fluoreszcencia adatokat a totál protein és a nukleinsav (zömében 

DNS) tartalomra terveztük vonatkoztatni, illetve a fluoreszcencia/ATP és 

fluoreszcencia/fehérje hányadosokból kívántuk megvizsgálni, hogy az észteráz próba 

energiafüggő-e vagy sem (valódi viabilitási módszer-e).  

 

II.1.2.  Flavonoidok (fisetin és geraldol) csapdázása béta-ciklodextrinnel 

A fisetin (FIS) a természetben általánosan előforduló flavonoid aglikon, széles körben 

elterjedt különböző növényekben, beleértve számos gyümölcsöt (pl.: eper, alma, szőlő) és 

zöldséget (pl. hagyma és uborka) is (Arai és mtsai 2000; Manach és mtsai 2004). Korábbi 

tanulmányokban kimutatták, hogy ennek a molekulának jelentős biológiai/farmakológiai 

jelentősége van, mivel a fisetin neuroprotektív hatásai révén ígéretes lehet a neurodegeneratív 

betegségek, mint az Alzheimer és a Parkinson kór kezelésében (Nabavi és mtsai 2016). 

Csökkenti a neuronális sejtek pusztulását, javítja a tanulás folyamatát és a memóriát, enyhíti az 

oxidatív stresszt és gyulladáscsökkentő hatással is bír (Maher 2015; Nabavi és mtsai 2016). 

Emellett ígéretes hatásokat mutat számos krónikus betegség tekintetében, köztük diabéteszben 

(Prasath és mtsai 2014; Kan és mtsai 2015). A FIS egyik legfontosabb metabolitja a 3-O 

metilezett származéka, amit geraldolnak (GER) hívnak, amely a fisetin metilációja során 

keletkezik katekol-O-metil-transzferáz enzim által (Touil és mtsai 2011; Poór és mtsai 2016). 

A geraldol a fisetin aktív metabolitja (Kumagai 2011; Riffell és mtsai 2011), valamint korábbi 

tanulmányok alapján ésszerű azt feltételezni, hogy a GER részben felelős a FIS terápiásan 

előnyös hatásaiért (Touil és mtsai 2011; Poór és mtsai 2016). Továbbá a GER szintén előfordul 

számos növény flavonoid komponenseként is (Wong 1968; Chaipukdee 2014). A FIS az emberi 
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testben számos molekulával interakcióba lép, ezeket az interakciókat fluoreszcencia 

spektroszkópos technikákkal lehet vizsgálni, mivel a FIS fiziológiás körülmények között erős 

fluoreszcenciát mutat (Sengupta és mtsai 2005; Matei és mtsai 2011; Pahari és mtsai 2013). 

A ciklodextrinek széles körben tanulmányozott gazdamolekulák, kúpos szerkezettel 

rendelkeznek, hidrofób belső és hidrofil külső térrel (Szente és Szejtli 1999). Ez a szerkezet 

lehetővé teszi „vendég” molekulák és a CD-k közötti komplex képzést (csapdázás). Arról 

viszont csak kevés információval rendelkezünk, hogy a ciklodextrinek (CD) kémiai 

módosulásai hogyan befolyásolják a FIS fluoreszcens tulajdonságait és a FIS-CD komplexek 

stabilitását. Továbbá nem állnak rendelkezésre hasonló adatok a GER fluoreszcenciás 

tulajdonságait illetően, valamint a GER-CD komplexek komplex stabilitásáról sem.  

Munkánk során célunk volt fluoreszcens spektroszkópiás módszerrel vizsgálni a fisetin 

és a geraldol kölcsönhatásait béta-ciklodextrinnel, továbbá tesztelni kívántuk, hogy a 

ciklodextrinek képesek-e befolyásolni a FIS és GER ismert antiproliferatív hatásait HepG2 máj 

tumor sejtvonalon. 

 

II.1.3.  Zearalenon kölcsönhatásai natív és kémiailag módosított ciklodextrinekkel 

A zearalenon (ZEA) egy széles körben elterjedt xenoösztrogenikus mikotoxin, melyet 

különböző Fusarium fajok termelnek (Zinedine és mtsai 2007). Elsősorban a kukoricában 

fordul elő, de más növények is gyakran szennyezettek ezzel a toxinnal pl.: árpa, búza, rozs, 

cirok (Zinedine és mtsai 2007; Yazar és mtsai 2008). Mivel széleskörű az előfordulása és magas 

a termikus stabilitása (akár 150 °C-on is hőstabil), nem tűnik megvalósíthatónak teljeskörű 

felszámolása az élelmiszerekből (Ryu és mtsai 1999). Kémiailag a ZEA egy makrociklusos B-

rezorcinsav-lakton. Annak ellenére, hogy nem szteroid vegyület, állatokban és emberekben 

egyaránt van xenoösztrogenikus hatása (Shier és mtsai 2011). Szaporodási rendellenességeket 

okozhat a haszonállatokban és hiperösztrogenikus szindrómát idéz elő az emberekben 

(Zinedine és mtsai 2007; Minervini és Dell’Aquila 2008). Korábbi tanulmányok kiemelték, 

hogy a ß-CD képes létrehozni stabil komplexeket különböző mikotoxinokkal, mint a citrinin, 

aflatoxin B1, ochratoxin A és zearalenone (Aghamohammadi és Alizadeh 2007; Amadasi és 

mtsai 2007; Dall’Asta és mtsai 2009; Zhou és mtsai 2012; Poór és mtsai 2015). 

Tanulmányunk során célul tűztük ki a ZEA, natív és kémiailag módosított 

ciklodextrinekkel történő interakcióinak vizsgálatát fluoreszcens spektroszkópiai 

módszerekkel. Továbbá célunk volt in vitro sejtes kísérletekben HepG2 májsejt kultúrákon 

tesztelni a ciklodextrinek potenciális hatását a toxin felvételére. 
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II.2.  Antioxidáns kapacitás vizsgálatok biológiai mintákban  

 

II.2.1.  Módosított kemilumineszcenciás módszer kidolgozása, validálása 

A nem enzimatikus teljes antioxidáns potenciál meghatározására az irodalomban 

számos különböző módszer létezik. Alapvetően az antioxidáns aktivitás alapjául szolgáló 

mechanizmus kétféle lehet, HAT és SET csoport (lsd. bevezetés).  A luminol fényemisszióra 

épülő kemilumineszcenciás módszerek a HAT mechanizmussal működnek, a rendszerben 

generált peroxil gyökök kemilumineszcenciát indukálnak, ami antioxidánsok jelenlétében 

átmenetileg kioltódik. A fényjel regenerálódásához szükséges idő, illetve a totál kibocsátott 

fénymennyiség az antioxidánsok mennyiségével arányos. Gyakran nagyon nehéz meghatározni 

a teljes antioxidáns kapacitás tesztek pontos mechanizmusát és az alkalmazott módszerek 

mátrixfüggőnek is tűnnek (Huang és mtsai 2005; Prior és mtsai 2005; Wootton-Beard és Ryan 

2012; Apak és mtsai 2016 ).  

Munkánk fontos célkitűzése volt egy erősített kemilumineszcencián alapuló TAC 

módszer jelentős mértékű módosítása és validálása. További célkitűzésünk volt az ECL 

technikánk adaptálása lemezolvasó luminométerre és különböző biológiai mintákra, beleértve 

a növényi kivonatokat és emberi szérummintákat is. Demonstrálni kívántuk a szérum TAC 

analízisek lehetséges alkalmazását súlyos szisztémás gyulladás során kontrol és szeptikus 

betegcsoportok összehasonlításával.   

 

II.2.2.  Három kávéfaj magjának és termésfalának TAC mérése 

A TAC analíziseink célja két kávéfaj, a Coffea benghalensis és a Coffea liberica 

esetében az érett/éretlen mag, illetve az érett/éretlen termésfal antioxidáns kapacitásának 

meghatározása és összehasonlítása volt a szakirodalomban már alaposan tanulmányozott 

Coffea arabica-val. Az elemzések célja volt továbbá, hogy találjunk új, potenciálisan 

gyógyhatású természetes antioxidáns forrásokat, illetve a kávétermékek „elvesztegetett” 

maradékának egy új hasznosítási lehetőségét. A növényi kivonatok antioxidáns kapacitásának 

meghatározására három különböző módszert alkalmaztunk: az általunk módosított erősített 

kemilumineszcenciás módszert (ECL), a klasszikus DPPH gyök megkötés mérést, illetve az 

ORAC esszét. Választásunk azért is esett a kávéra, mivel ez az egyik legszélesebb körben 

fogyasztott ital világszerte, a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

szerint éves fogyasztásának mértéke mintegy 7 millió tonna (Rohwer 2002). A kávéfajok 

gazdagok biológiailag aktív anyagokban és polifenolokban, melyek antioxidáns, májvédő, 

antibakteriális, antivirális, gyulladás- és lipid csökkentő hatásokkal bírnak (Huang és mtsai 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimz62zrvnLAhUHvBQKHRpWBn0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw
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1988; Narayana és mtsai 2001; Yeh és Yen 2003; Naidu és mtsai 2008; Brezova és mtsai 2009; 

Mussatto és mtsai 2011; Dziki és mtsai 2014; Gîrd és mtsai 2014; Quiroz és mtsai 2014 ). A 

Coffea arabica (arab kávé) Etiópiából származik, a legelterjedtebb kávéfaj, a világ kávé 

termelésének 80%-át biztosítja (Gonzalez és mtsai 2005). A vadon élő, Dél-és Dél-Kelet 

Ázsiában honos, az iparban ritkán alkalmazott Coffea benghalensis (bengáli kávé) gyümölcse 

antioxidáns és antimikrobiális hatással egyaránt rendelkezik (Nowak és Schultz 2002; Bilkis és 

mtsai 2003; Kiran és mtsai 2011). Az Afrikában őshonos Coffea liberica (libériai kávé) a világ 

teljes kávétermelésének 2 %-át biztosítja. Annak ellenére, hogy alacsonyabb iránta a kereslet, 

az éretlen kávébab kivonata feltehetően magasabb antioxidáns hatással bír, mint a Coffea 

arabica és a Coffea robusta (Chee és mtsai 2015). 

 

III. Anyagok és módszerek 
 

III.1.  Citotoxicitás, citoprotekció 

 

III.1.1.  Reagensek  

A felhasznált vegyszerek és oldószerek minden esetben analitikai vagy spektroszkópiai 

minőségűek voltak. Sigma-Aldrich (Magyarország): Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM, 4500 mg/l glükóz), fötális borjúszérum (FBS), marha szérumalbumin (BSA), 

adenozin-5’-trifoszfát (ATP), penicillin/streptomycin oldat (Pen/Strep), tripszin-EDTA oldat, 

Triton X-100, propidium-jodid (PI), ochratoxin-A (OTA), fisetin (FIS), geraldol (GER). 

CycloLab Kft. (Magyarország): β-ciklodextrin (BCD), (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 

(HPBCD), 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin (DIMEB), (2-hidroxi-3-N,N,N-trimetilamino)-

propil-β-ciklodextrin-klorid (QABCD). BD Pharmingen (USA): FITC-Annexin V. Roche 

(Mannheim, Németország): Biolumineszcens ATP Assay Kit CLSII, fluorescamine (Fluram). 

Invitrogen (Magyarország): calcein-acetoxy-methylester (CAM).  Reanal (Magyarország): 

dimetil-szulfoxid (DMSO), 96% etanol, perklórsav (PCA). Az OTA-ból 5000 μM-os, a 

flavonoidokból 1000 μM-os törzsoldatokat készítettünk spektroszkópiai minőségű, 96%-os 

etanollal (Reanal, Magyarország), az oldatokat 4°C-on, fénytől védve tároltuk. 

 

 

III.1.2.  Sejtkultúrák 

Vizsgálataink során minden sejtvonalat standard körülmények között tartottunk fenn, 

antibiotikummal kiegészítve a médiumot. Szuszpenziós típusú (Jurkat humán perifériás T-
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lymphoblast, ATCC: TIB-152) sejtekben teszteltük az FDB (fluoreszcein dibutirát) és CAM 

(calcein-acetoxy-methylester) felvételét a kifejlődő fluoreszcens jel folyamatos intenzitásának 

éa a fluoreszcencia polarizáció fokának monitorozásával méréseink során. Ehhez a jelölést és a 

mérést közvetlenül a mérőkészülék küvettájában végeztük, PBS oldatban. A Jurkat sejtek 

fenntartása RPMI 1640 típusú tápfolyadékban (Sigma-Aldrich, Magyarország) történt.  

Az OTA (5-50 µM), NaF (1-20 mM) és NaN3 (1-10 mM) hatásának vizsgálatát 

egyrétegű sejttenyészeteken, MDCK (Madine, Darby canine kidney; ATCC: CCL 34; 

immortalizált, tubuláris vesesejtek) és HepG2 (human liver cancer-derived cells; ATCC: HB-

8065™, homo sapiens, epithelialis) sejtvonalakon végeztük. A fisetin és geraldol flavonoidok 

β-ciklodextrinnel alkotott komplex formációjának vizsgálatát, valamint a zearalenon (ZEA) 

natív és kémialilag módosított ciklodextrinekkel alkotott kölcsönhatásainak vizsgálatát 

adherens HepG2 sejttenyészeteken végeztük el. A kitapadó, egyrétegű sejttenyészeteket 

DMEM típusú, magas glükóztartalmú (4,5 g/l) médiumban tartottuk fenn és inkubáltuk, ami 

10% FBS-t, valamint penicillint (100 U/ml) és streptomycint (100 μg/ml) tartalmazott. A 

sejteket 25 cm2-es steril flaskákban (VWR) tartottuk fenn. A feltripszinezett sejteket (1 ml 

tripszin-EDTA/25 cm2 flaska) 30 ml médiumba pipettáztuk és 96 lyukú (250 µl/lyuk, 104 sejt), 

24 lyukú (500 µl/lyuk, 2x104 sejt) vagy 6 lyukú (2 ml/lyuk, 8x104 sejt) sejttenyésztő lemezen 

növesztettük 24 órán át. A sejttenyésztés és inkubálás 37 °C-on, 5% CO2 jelenlétében történt. 

Mielőtt megkezdtük a különböző kezeléseket, eltávolítottuk a tápközeget, helyére az új 

médiumot vagy puffert pipettáztuk, amely tartalmazta a vizsgálathoz szükséges, megfelelő 

mennyiségű toxikus anyagot. A kezelések után a sejteket többször mostuk (PBS), majd 

perklórsavban (ld. később) fixáltuk/extraháltuk a mintákat a többparaméteres életképességi 

teszt méréseknél. A steril munkákat vertikális áramlású lamináris boxban végeztük el. 

 

III.1.3.  Műszerek 

Az együttes fluoreszcencia intenzitás- és polarizációs méréseinkhez egy Hitachi F4500 

fluoreszcens spektrofotométert használtunk. A mérések 37 ºC-on, 490 nm gerjesztési 

(ƛexc.=490 nm) és 520 nm kibocsátási hullámhosszon (ƛem.=520 nm) történtek szabványos, 

eldobható 1x1x4 cm-es akril küvettában. Fluoreszcens spektroszkópiai méréseinkhez szintén a 

Hitachi F4500 fluoreszcens spektrofotométert alkalmaztuk, ez esetben méréseink 25 °C-on 

történtek.  

Az ATP-t minden esetben biolumineszcenciás módszerrel mértük, a calcein 

fluoreszcenciáját a perklórsavas extraktum átlúgosítása után határoztuk meg Perkin Elmer 

EnSpire Multimode plate reader (ƛexc.=490 nm; ƛem.=520 nm) alkalmazásával.  
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A nukleinsav tartalom (DAPI jelölés, ƛexc.=355 nm; ƛem.=460 nm) meghatározása 

szintén a Perkin Elmer EnSpire Multimode plate reader segítségével történt, area scan 

üzemmódban.  

Az intracelluláris protein meghatározáshoz a perklórsavval fixált sejteket 1 mol/l 

nátrium-hidroxiddal szolubilizáltuk. Az intracelluláris teljes fehérje tartalom meghatározás 

Bradford-reagenssel (Bradford 1976) történt BioTek Synergie HT plate reader-en. 

 Az áramlási citometriás vizsgálatokhoz Beckman-Coulter FC500 típusú flow 

citométert alkalmaztunk, az adatok elemzése CXP szoftver felhasználásával történt.  

A kemilumineszcencián alapuló antioxidáns méréseink (ECL) beállítása, a jel időbeni 

lefutásának követése Berthold Lumat LB9507 csöves luminométeren történt. 

 

III.2.  Antioxidáns kapacitás vizsgálatok 

 

III.2.1.  Reagensek 

Az antioxidáns vizsgálataink során alkalmazott vegyszerek és oldószerek minden 

esetben analitikai és spektroszkópiai minőségűek voltak, továbbá kísérleteink során nagy 

tisztaságú vizet (<1 µS) használtunk. Az ECL antioxidáns méréseknél a torma-peroxidáz 

enzimet (POD; Sigma-Aldrich) 1 mg/ml szarvasmarha szérum albumint (BSA; Serva) 

tartalmazó 50 mM foszfát pufferben (pH 7,4), míg a H2O2-t (Molar Chemicals) 0,1%-os 

citromsavban (Ph. Hg. Eur 8) oldottuk fel és hígítottuk. Az erősítő oldatunk luminolt (3-

aminophthalhydrazide) és 4-jodofenolt (Sigma-Aldrich) tartalmazott. Az ORAC vizsgálathoz 

AAPH [2,2’-azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride] oxidánst, Na2-fluoreszcein sót 

(Sigma-Aldrich) és 75 mM K-foszfát puffert (pH 7,5) alkalmaztunk. DPPH esetében 

oldószerként analitikai tisztaságú metanolt használtunk, melyet a Reanaltól (Magyarország) 

szereztünk be. A vízoldékony E-vitamin analóg, a Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchroman-2-carboxylic-acid) a Sigma Aldrich-tól (Magyarország) került 

beszerzésre. 

  



26 

 

 

III.2.2.  Növényi minták  

Az édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) gyökerét a Herbária Kft.-től vásároltuk 

(Magyarország). A közönséges cickafark (Achillea millefolium), közönséges farkasalma 

(Aristolochia clematitis), közönséges csarab (Calluna vulgaris), pirosló hunyor (Helleborus 

purpurascens), európai homoktövis (Hippophäe rhamnoides), keserűfű (Polygonum 

lapathifolium), baracklevelű keserűfű (Polygonum maculosa), libapimpó (Potentilla anserina), 

enyves zsálya (Salvia glutinosa), ligeti zsálya (Salvia nemorosa) orvosi növények földfeletti 

részeit Romániában és Magyarországon (2015 és 2016) gyűjtöttük be természetes élőhelyükről. 

Ezeket a növényeket, a Romániában gyűjtött etnomedicinális adatok elemzése alapján 

választottuk ki, az adatokat tudományos adatbázisokból nyertük. A felsorolt növények 

antioxidáns kapacitásáról csak néhány feljegyzés állt rendelkezésünkre. A begyűjtött 

növényeket szobahőmérsékleten szárítottuk. Minden egyes növényből 0,5 g szárított kivonatot 

extraháltunk 10 ml 50% etanolban 30 percig tartó folyamatos rázatás mellett horizontális 

rázatón (200 rpm). A kivonatokat szűrtük és -20 °C-on tároltuk a felhasználásig.   

 

A C. arabica, C. benghalensis és C. liberica növényi minták begyűjtése 2014 és 2015 

tavaszán történt a Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjében. Minden egyes faj esetében 

egyedi kóddal ellátott minta került letétbe helyezésre a Pécsi Tudományegyetem 

Farmakognóziai Intézetében. A minták minden egyes faj esetében két növényről kerültek 

begyűjtésre. Mindhárom vizsgált faj esetében az éretlen és érett termésfalat, valamint az éretlen 

és érett magokat használtuk fel az antioxidáns vizsgálatainkhoz. A növényi kivonatok 0,25 g 

szárított növény/5 ml oldószerrel (50% etanol) készültek, az extraktumok rázatása 20 percig 

tartott (KL-2, Edmund Bühler GmbH, Németország), majd szűrés után -20 oC-on tároltuk őket 

a felhasználásig. 

 

III.2.3.  Szérum minták 

Tanulmányi protokollunkat a Pécsi Tudományegyetem Regionális Kutatás Etikai 

Bizottsága engedélyezte (4327.316-2900/KK15/2011) és a 2003-s Helsinki nyilatkozat etikai 

irányelvei alapján végeztük munkánkat. A kutatásunkban szereplő összes betegtől vagy 

hozzátartozójától írásos beleegyezést kaptunk, miután részletesen tájékoztattuk őket a vizsgálat 

menetéről és a szükséges vérminták nyeréséről. Kialakítottuk a kontrol és a szeptikus betegek 

csoportját. A kontrol csoportot a Pécsi Tudományegyetem Szemészeti Osztályának ambuláns 

szemészeti betegei alkották, akiknek nem volt akut és krónikus gyulladásos vagy fertőző 
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betegsége. A betegek csoportjában azok vettek részt, akiknél szepszist vagy súlyos szepszist 

diagnosztizáltak. A szeptikus betegeket a Pécsi Tudományegyetem Intenzív Terápiás 

Intézetében kezelték. A szeptikus betegcsoport esetében egy nyomon követéses vizsgálatot 

végeztünk az Intenzív Osztályon történő tartózkodásuk alatt. Szérummintákat analizáltunk a 

klinikai diagnózis felállítását követően 1, 2, 3 és 5 nap elteltével. A kontrol csoportban egy 

betegtől csupán egy vérminta állt rendelkezésünkre. A szeptikus betegcsoportot tovább 

osztottuk túlélő és nem túlélő csoportra a 7 napos mortalitási adatok alapján. Minden betegtől 

vénás vért kaptunk natív csövekben (véralvadást elősegítő gyorsítógéllel) zárt mintavevő 

rendszer alkalmazásával. 45 perc után az alvadt vérmintákat 10 percig 1500 g-n centrifugáltuk 

és a szérumot a felhasználásig lefagyasztottuk -80 °C-ra eppendorf csövekben. 

 

III.2.4.  Műszerek 

A kemilumineszcencián alapuló antioxidáns méréseink (ECL) beállításához, a jel 

időbeni lefutásának követéséhez Berthold Lumat LB9507 csöves luminométert, a sorozat 

mérésekhez egy programozható injektorral felszerelt BioTek Synergy HT plate reader-t 

alkalmaztunk. Az injektorral felszerelt Berthold csöves luminométert kinetikus mérés módban 

használtuk. Ebben az esetben a készülékben lévő 12x75 mm műanyag csövekbe, melyek már 

tartalmazták a vakot/std-ot/mintát/H2O2 oldatot, 0 oC-os POD-ECL reagenst (270 µl) 

injektáltunk. A mérési intervallum 2 másodperc volt, 400 másodperces teljes mérési idővel. Az 

adatokat egy PC soros port-jára továbbítottuk. A Biotek Synergy HT lemezleolvasó készülék 

segítségével végzett méréseinkhez 96-lyukú fehér lemezeket (Optiplates, Perkin-Elmer) 

használtunk. Az ECL-POD munkaoldatot előre összekevertük közvetlenül a mérések előtt és 0 

°C-on tartottuk fénytől elzárva. 20 µl vakot/standardot/mintát pipettáztunk a mikrolemezen a 

lyukakba hármas vagy több parallelben. Majd 270 µl POD-ECL keveréket pipettáztunk 8-

csatornás pipetta használatával minden egyes lyukba, ezt követően a lemezt 10 másodpercig 

rázattuk horizontális rázatón. Az ECL reakciót 20 µl H2O2 automata injektálásával indítottuk a 

lemezleolvasó programozható injektorát használva. A minták lumineszcenciáját 10 percig 

monitoroztuk 64 másodperces intervallumokkal és 0,2 másodperc volt a detektációs idő/lyuk.  

A POD és H2O2 koncentráció optimalizálási kísérleteinkhez egy „single photon 

counting” fluorimétert alkalmaztunk (SP 8X, Applied Photophysics) lumineszcencia módban 

legalább 25 MHz-s felső detektálási határértékkel, mivel a magas POD aktivitással rendelkező 

minták fénykibocsátása meghaladta a csöves luminométer mérési tartományát. 

 A DPPH módszer mérésére monokromátorokkal felszerelt Perkin Elmer EnSpire 

Multimode lemezleolvasót használtunk abszorbancia módban. A módszer standardizálásához 
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50 % etanolban oldott Trolox standard sort használtunk (0-266,4 µM néveleges koncentráció). 

30 perces, 25 °C-on sötétben történő inkubálás után 517 nm-n mértük az abszorbanciát (mérés 

előtt 5 sec rázás a reader-ben). Az antioxidáns aktivitás értékeket a kalibrációs egyenes alapján 

számítottuk ki, vagy a vak %-ában fejeztük ki a növényi kivonatok antioxidáns aktivitását a 

következő képlet segítségével: (Avak – Aminta/Avak)x100. A TAC értékeket TE (µM)/g szárított 

növényre vonatkoztatva adtuk meg vagy %TAC/g-ban. 

 Az ORAC esszé mérése szintén a Biotek Synergy HT lemezleolvasón valósult meg 

fluoreszcencia módban 37°C-on 490 nm gerjesztési és 520 nm kibocsátási hullámhosszokon. 

A 25 µl vak/standard/minta-t és 150 µl Na-fluoreszceint (FL) tartalmazó lemezt 37 °C-on 

inkubáltuk 20 percig a lemezleolvasóban, majd a reakciót 25 µl AAPH oxidáns automata 

injektálásával indítottuk. A komponensek névleges koncentrációja: FL 400 nM, AAPH 400 

mM, Trolox (std) 0-266,4 µM, végkoncentrációjuk a lyukakban a következőképpen alakult: FL 

300 nM, AAPH 50 mM, Trolox (std) 0-33,3 µM (Dávalos és mtsai 2004; Gillespie és mtsai 

2007). A mérés 80 percig tartott (490/520 nm), 150 másodpercenként volt egy leolvasás 

lyukanként és minden egyes mérési pont 100 intenzitás olvasást jelentett lyukanként. A TE-t 

úgy számítottuk ki, hogy a Trolox standardra kapott görbe alatti terület értékeiből (AUC) 

kivontuk a vak AUC értékek fluoreszcencia intenzitását (nettó görbe alatti terület, net AUC) és 

a net AUC értékeket a Trolox standardok koncentrációjához viszonyítottuk. A vizsgált növényi 

mintákra vonatkozó TE adatokat a standardokra kapott regressziós egyenletek alapján 

számítottuk és 1 g szárított növényre vonatkoztattuk. 

 

IV. Módszerek alkalmazásai sejtes és sejtmentes rendszerekben 
 

IV.1.  Citotoxicitás, citoprotekció 

 

IV.1.1.  ATP depléció 

PBS-es mosás után 96 lyukú sejttenyésztő lemezeken egyrétegű MDCK és HepG2 

sejteket kezeltünk 1-20 mM koncentrációjú NaF-el 37 ºC-on, 4 órán át 10 mM glükózt 

tartalmazó Hanks+glükóz sóoldatban. Hasonló körülmények között 1-10 mM koncentrációjú 

NaN3 kezelést is alkalmaztunk a sejteken. 
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IV.1.2.  Mikotoxin kezelés 

A törzsoldatunk 5 mmol/l koncentrációjú, 96 %-os etanolban feloldott OTA (Sigma-

Aldrich) volt. Ebből készítettük el megfelelő higítással az alkalmazni kívánt koncentrációkat. 

5; 12,5; 15; 20 és 50 µM végkoncentrációkat alkalmaztunk a médiumban, amely kevesebb, mint 

0,5 % etanolt tartalmazott a legvégén. MDCK és HepG2 sejteket kezeltünk tápfolyadékban 24 

órán át, 37ºC-on. 

 

IV.1.3.  Fluorofórok alkalmazása és calcein viabilitás teszt 

Fluorescein dibutyrate (FDB, Serva) (2,4 mM) és calcein-acetoxy-methylester (CAM, 

Invitrogen) (160 µM) törzsoldatokat készítettünk spektroszkópiai tisztaságú dimetil-

szulfoxiddal (DMSO, Reanal, Magyarország) és -20 °C-on tároltuk azokat a felhasználásig. A 

munkaoldatokat mindig frissen hígítottuk a megfelelő pufferekben és sötétben tartottuk (PBS 

vagy Hanks, pH 7,4). 1,6 µM végkoncentrációban alkalmaztuk mind a CAM-ot, mind az FDB-

t. Az inkubálás 20-40 percig zajlott sötétben, 37ºC-on. Az adherens sejtek intracelluláris 

fluoreszcenciáját 0,1% Triton-X-100-at tartalmazó PBS-ben történő lízist követően vagy 5 % 

PCA extrakciót és visszalúgosítást (1M NaOH) követően határoztuk meg. Szuszpenziós sejtek 

esetében a fluoreszcenciát közvetlenül, lízis nélkül mértük. 

 

 

IV.1.4.  Fluoreszcencia polarizációs mérések 

Fluoreszcencia polarizációs mérések során teszteltük az FDB és a CAM felvételét Jurkat 

szuszpenziós sejtekben (humán T-limfocita sejtek immortalizált sejtvonala) a kifejlődő 

fluoreszcens jel folyamatos intenzitás- és polarizációs monitorozásával. Az együttes 

fluoreszcencia intenzitás és polarizációs méréseinkhez egy Hitachi F4500 fluoreszcens 

spektrofotométert használtunk. A mérések 37 ºC-on, 490 nm gerjesztési (ƛexc.=490 nm) és 520 

nm kibocsátási hullámhosszon (ƛem.=520 nm) történtek szabványos, eldobható 1x1x4 cm-es 

akril küvettában (Sarstedt). Az RPMI 1640 médiumban fenntartott szuszpenziós sejteket 400 

g-vel centrifugáltuk 5 percig, majd a pelletet 1 ml Hanks+glükóz oldatban vettük fel. A 

mérésekhez 3x105sejt/ml szuszpenziót használtunk. A sejteket közvetlenül a küvettában 

folyamatos keverés közben jelöltük 1,6 µM CAM-al vagy FDB-vel, és az 

intenzitás/polarizációs adatokat 2 másodpercenként rögzítettük. Kontrolként azonos 

koncentrációjú Na-fluoreszceint használtunk. Az optimális inkubációs időt az intenzitás és 

polarizációs adatok alapján becsültük meg.   
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IV.1.5.  Savas fixáció/extrakció ATP, protein és fluoreszcencia meghatározáshoz 

A sejteket 96 lyukú standard lemezeken (TPP, VWR) tenyésztettük és kezeltük, majd 3x 

mostuk PBS-el a Biotek ELx50 Elisa plate mosó használatával. A PBS-t végül lecseréltük 250 

µl inkubációs oldatra (1,6 µM CAM-ot tartalmazó Hanks+glükóz) és 40 percig, sötétben, 37 

ºC-on inkubáltuk a lemezeket. Majd ismét kimostuk a lyukakat 2x jéghideg PBS-el, ezt 

követően feltöltöttük azokat 250 µl 5 % PCA-val (Reanal, Magyarország) és 15 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltuk őket. A sejtekben képződött és extrahált calcein fluoreszcencia 

intenzitásának meghatározásához 96 lyukú fekete optikai lemezt használtunk. 20 µl 

perklórsavas mintát átpipettáztunk egy fekete lemezre és vissza lúgosítottuk 200 µl 1 M NaOH-

val. A méréseket Perkin Elmer EnSpire Multimode plate readeren végeztük 490/520 nm 

hullámhosszakon. 

Az ATP-t luciferin-luciferáz technika (ATP CLSII, Roche, Kőszegi és mtsai 2007) 

segítségével határoztuk meg szintén plate readeren. 150 µl PCA-s extraktumot átpipettáztunk 

egy új lemezre és 100 µl KOH-val semlegesítettük közvetlenül a lyukakban. A K-perklorát 

csapadék ülepedése után 20 µl felülúszót nagyon óvatosan átpipettáztunk egy fehér optikai 

lemezre és 200 µl ATP reagenst adtunk hozzá. Az ATP standardot 5 % PCA-ban készítettük el 

(120 nM-1 µM) és a mintákhoz hasonlóan kezeltük. A minták/standardok lumineszcenciáját 

szintén Perkin Elmer plate readeren mértük meg 5 sec integrálási idővel.  

A sejtek számának becslését a PCA fixált sejtek DAPI festésével végeztük. Először a 

PCA fixált sejteket McIlvain's pufferrel mostuk (citromsav/Na2HPO4, pH 7,0). 10 µg/ml DAPI 

oldatot készítettünk a pufferben, majd ebből pipettáztunk 100 µl-t minden lyukba. 

Szobahőmérsékleten 15 percig, sötétben inkubáltuk a sejteket a 96-os lemezen. Az inkubáció 

után ismét pufferrel mostuk a sejteket, majd a végén feltöltöttük 100 µl McIlvain's pufferrel a 

lyukakat. Ezt követően a minták fluoreszcenciáját area scan módban mértük le plate reader 

segítségével (a lyukaknak megfelelő körben, 25 mérési pont/lyuk felbontással). A flureszcencia 

intenzitást a 25 mérési pont összegeként fejeztük ki. Vak gyanánt festetlen és kezeletlen sejteket 

használtunk.  

Az intracelluláris fehérjetartalom meghatározásához a PCA fixált sejteket 1 M NaOH-

val (250 µl/lyuk) kezeltük, majd 15 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten. A teljes 

intracelluláris fehérjetartalom meghatározása Bradford módszerrel történt a minták 

abszorbanciájának mérésével 595 nm-n (Bradford 1976; Kőszegi és mtsai 2007). Standardként 

(0-100 mg/l) tisztított BSA-t használtunk és a kalibrációs egyenes alapján számítottuk ki a 

sejtek protein tartalmát.  
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IV.1.6.  PCA extrakció és detergenses lízis összehasonlítása a calcein tesztben 

Kezeletlen HepG2 sejteket festettünk meg CAM-al a korábban leírt módon, PBS-el 

történő mosást követően 48 lyukat kezeltünk 250 µl 5% PCA-val, 48 lyukat pedig 0,1 % TR-

X-100-at tartalmazó PBS-el. Mindkét kezelés esetén fekete optikai lemezen történt a 

fluoreszcencia meghatározása plate readeren (20 µl PCA-s minta + 200 µl NaOH, illetve 20 µl 

0,1 % TR-X-100 oldattal lizált sejt + 200 µl -PBS). 

Az intracellulárisan képződött calcein mellett a sejtekben esetlegesen még át nem 

alakult CAM-ból a lúgos hidrolízis hatásra létrejövő calcein fluoreszcenciájának kimutatását a 

fluoreszcens jel 1 órán át történő monitorozásával végeztük. A két adatsort Student féle t 

próbával elemeztük. A sejtes és a vak mintákra kapott adatokat a kezelő 1,6 µM CAM oldat 

lúgos hidrolízise után mért fluoreszcencia intenzitásához hasonlítottuk.  

 

IV.1.7.  ATP, protein és fluoreszcencia adatok értelmezése 

A minták calcein fluoreszcenciáját cps-ben (fotonszám/másodperc) adtuk meg és az 

intracelluláris protein- és ATP koncentrációkhoz viszonyítottuk. Az ATP koncentrációkat 

elosztottuk a sejten belüli fehérje szintekkel (nmol/mg) és a DAPI relatív fluoreszcenciájával 

(ATP/DAPI). Meghatároztuk a DAPI fluoreszcencia és a teljes sejten belüli fehérje tartalom 

közötti korrelációt is. Ilymódon a savas extrakciós módszerrel ugyanabból a mintából 

egyidőben több paramétert tudtunk meghatározni és értékelni tudtuk a sejtek életképességét. 

 

IV.1.8.  Apoptózis esszé 

6-lyukú lemezen tenyésztettünk MDCK sejteket. A megfelelő kezelések alkalmazása 

után (NaF és OTA) áramlási citometriás módszerrel kétféle módon határoztuk meg az 

apoptotikus/nekrotikus sejtek arányát. Először FITC-Annexin V-t és propidium jodidot 

alkalmaztunk Poór 2013-as leírása alapján (Poór és mtsai 2013). Röviden, a lemez aljától elvált 

sejteket, melyek bekerültek a médiumba, óvatosan eltávolítottuk és későbbi analízis céljából 

megőriztük. Azokat a sejteket, melyek még a lemez felületén voltak, PBS-el mostuk, majd 

tripszinnel kezeltük és egyesítettük az előzőleg leszívott médiummal. A sejt pelletet egy rövid 

impulzus centrifugálás után (3 sec, 14000 rpm) felszuszpendáltuk 100 µl Annexin-V-kötő 

pufferben (10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 2,5 mM CaCl2, pH 7,4) és inkubáltuk 5 µl FITC-

Annexin-V reagensben (BD Pharmingen), 10 µl PI (50 µg/ml, Sigma Aldrich) jelenlétében 15 

percig szobahőn sötétben. 400 µl kötőpuffert   adtunk hozzá a sejt szuszpenzióhoz, és a sejteket 
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áramlási citométerrel elemeztük Beckman-Coulter FC500 készülékben, CXP szoftver 

alkalmazásával. A FITC-Annexin fluoreszcenciát elemeztük összevetve a PI fluoreszcenciával. 

A másik kísérletsorozatban NaF-el és OTA-val kezeltük a sejteket a korábban leírtak 

alapján. A begyűjtés, mosás és centrifugálási lépések után a sejt pelletet szuszpendáltuk 5 μg/ml 

7-aminoactinomycin D-t (7-AAD, Invitrogen) tartalmazó PBS-ben és jégen tartva festettük 20 

percig sötétben. Végül a sejteket fixáltuk 1,5% végkoncentrációjú paraformaldehiddel (PBS-

ben, 106 sejt/ml). Pozitív kontrollt állítottunk elő 0,1 % Tr-X-100-PBS kezeléssel, majd fixáltuk 

a kontroll mintát is. A sejt szuszpenziókat Beckmann-Coulter FC500 áramlási citométeren 

vizsgáltuk. 

 

IV.1.9.  Morfológiai vizsgálatok 

MDCK és HepG2 sejteket növesztettünk ibidi 8 lyukú µ-Slide lemezen (Zenon Bio Kft.) 

24 órán át, 104 sejt/300 µl volt a sejtsűrűség. A sejteket OTA-val kezeltük a korábban leírt 

módon. Friss médiumban alkalmaztunk 0; 5; 12,5 és 20 µM OTA kezeléseket 24 órán át. A 

mosott sejteket 3,5 % paraformaldehid-PBS-el fixáltuk, majd mostuk és permeabilizáltuk 0,1 

% Tr-X-100-al PBS-ben. Háromszoros TR-PBS mosást követően az aktin citoszkeletont 

megfestettük Alexa Fluor Phalloidinnel (Sigma Aldrich), az inkubálás 20 percig tartott 

szobahőmérsékleten. A mosás és a festés is detergenses környezetben történt. A fényképeket 

Zeiss Axiovert 35 invert mikroszkóppal készítettük, DP71 Olympus digitális kamerával és 

szoftverrel, valamint 490/520 nm szűrőkkel. A lyukak szárítását követően a sejteket tovább 

festettük CBB (Comassie Brilliant Blue)-val 1 percig és azonnal differenciáltuk metanol-

ecetsav oldatban. A képeket a szűrők eltávolítása után készítettük. 

 

IV.1.10. Fisetin (FIS) és geraldol (GER) kezelések 

HepG2 sejteket tenyésztettünk magas glükóz tartalmú DMEM-ben (10% FBS, 100 U/ml 

Penicillin, 100 µg/ml Streptomycin) 37°C-on, 5 % CO2 mellett 25 cm2 –s steril, műanyag 

flaskában (VWR). A feltripszinezett sejteket 96 - lyukú steril műanyag lemezekre tettük ki, majd 

24 órán át növesztettük őket a kezelés elkezdése előtt. Ezután a médiumot lecseréltük friss 

DMEM-re és a sejteket kezeltük FIS/GER-el (25 vagy 50 µM) és/vagy ciklodextrinekkel (1 

mM BCD, HPBCD vagy DIMEB).  

Az intracelluláris ATP- és teljes fehérje tartalom számszerűsítése Sali és mtsai (2016) 

alapján történt, módosítások nélkül. Röviden ismertetve, 24 órás kezelés után a sejteket PBS-el 

mostuk, majd az ATP-t extraháltuk 250 µl/lyuk 5 %-os PCA-val. 15 perc inkubáció után 150 

µl PCA extraktumot átpipettáztunk egy üres lemezre és semlegestíettük 100 µl 9,13 %-os KOH-
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val. Majd a mintákat 15 percig jégen inkubáltuk, ezután meghatároztuk a felülúszó ATP 

tartalmát plate readeren (Perkin Elmer Enspire MultiMode) biolumineszcens luciferin luciferáz 

enzimreakción alapuló módszerrel. A teljes fehérje koncentráció meghatározásához leszívtuk a 

maradék PCA-t a sejtekről és a HepG2 sejteket lizáltuk 1 mol/l NaOH-val. A minták protein 

tartalmát Bradford reakcióval határoztuk meg, abszorbanciát mértünk 595 nm-n plate readeren. 

 

IV.1.11. Zearalenon (ZEA) kezelések 

HepG2 sejteket tenyésztettünk magas glükóz tartalmú DMEM-ben (10% FBS, 100 U/ml 

Penicillin, 100 µg/ml Streptomycin) 37°C-on, 5 % CO2 mellett 25 cm2 –s steril, műanyag 

flaskában (VWR). A feltripszinezett sejteket steril 24-lyukú lemezekre tettük ki, majd 24 órán 

át növesztettük őket a kezelés elkezdése előtt. Ezután a médiumot lecseréltük friss DMEM-re 

és a sejteket 0-100 µM ZEA-val kezeltük CD-k nélkül és CD-k jelenlétében (1/2,5 mM BCD/ 

DIMEB). 24 órás inkubáció után végeztük el a méréseket. 

Annak érdekében, hogy megbecsüljük az élő sejtek számát, meghatároztuk minden 

lyukban a teljes nukleinsav tartalmat. A 24 órás kezelést követően a lyukakat 2x mostuk 

jéghideg PBS-el, majd 500 µl 5%-os PCA-val töltöttük fel a lyukakat és elvégeztük a PCA 

fixált sejtek DAPI festését. A lyukakat McIlvaine’s pufferrel (citromsav/Na2HPO4; pH 7,0) 

mostuk, majd feltöltöttük 200 µl 10 µg/ml DAPI oldattal, amit ugyanezen pufferben 

készítettünk el. A festést szobahőmérsékleten, sötétben 30 percig végeztük, majd pufferrel 

mostuk a sejteket. A mosás után minden lyukat feltöltöttünk 200 µl pufferrel és a minták 

fluoreszcenciáját plate readeren mértük area scan módban (hengeres beolvasás 80 mérési 

pont/lyuk) (ƛexc.: 355 nm, ƛem.:460 nm). A fluoreszcencia intenzitás 80 mérési pont összegeként 

lett kifejezve. Kontrolként kezeletlen és festetlen sejteket használtunk. A DNS festésből 

származó eredmények megerősítése érdekében meghatároztuk a lyukakból a teljes 

intracelluláris fehérjeszintet is. A sejteket a DAPI mérést követően PBS-el mostuk, majd 

feltöltöttük a lyukakat 500 µl 1 N NaOH-val és 15 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten. A 

teljes intracelluláris fehérjeszint meghatározása Bradford módszerrel történt, az abszorbancia 

mérést 595 nm-n végeztük. Standardként tisztított BSA-t használtunk 0-100 mg/ml 

tartományban. 20 µl szolubilizált mintát és 200 µl Bradford reagenst (10 mg Coomassie 

Brilliant Blue G-250, 5 ml 96% etanol, 10 ml 85% foszforsav 100 ml vízben oldva) pipettáztunk 

96 - lyukú lemezre, majd plate readeren mértük le a minták abszorbanciáját 595 nm-n. 

  



34 

 

 

IV.1.12. Statisztikai elemzések 

A többváltozós lumineszcens sejt életképesség tesztek során minden kezelést 5 

egymástól független kísérletben (lemez) végeztünk el. Minden egyes lemezen minden egyes 

koncentráció esetében 16 volt a technikai ismétlések száma. Az eredményeket egy lemezen 

belül (kontrol/kezelt minták) átlagoltuk és az átlag ±SD %-ban fejeztük ki a kontrolhoz képest, 

mely mindig kb. 100% volt (~ 100 % ±SD). Ily módon közvetlenül össze tudtuk hasonlítani a 

különálló lemezeket, valamint a különböző sejtszámokat. Egyutas ANOVA tesztet végeztünk, 

amikor egy adott sejtvonalra és egy bizonyos típusú kezelésre vonatkozó adatokat 

hasonlítottunk a kontrollhoz (~ 100 %). A Student-féle t-tesztet alkalmaztuk, amikor az azonos 

kezelésen átesett két sejtvonal összehasonlítását végeztük és szintén ezt, amikor a PCA és 

detergenses extrakció utáni calcein méréseket hasonlítottuk össze. A Spearman-féle korrelációt 

alkalmaztuk akkor, amikor a DAPI és protein adatok összehasonlítását végeztük egy 

sejtvonalon és egy kezelésen belül. IBM SPSS Statistics, Version 20 programot használtuk. A 

szignifikancia szintet p < 0,05 értéknél határoztuk meg. 

A FIS és GER kezelt HepG2 sejtek esetében a kapott eredmények 3 független kísérletből 

származtak. A statisztikai elemzéseket az egyutas ANOVA teszttel végeztük (IBM SPSS 

Statistics, Version 21), ahol a szignifikancia szint p < 0,05 volt. 

A CD-k jelenlétében vagy anélkül ZEA-val kezelt HepG2 sejtek esetében a közölt 

adatok (átlag ±SEM) legalább 3 független kísérletből származtak. A statisztikai elemzéseket 

egyutas ANOVA teszttel végeztük (IBM SPSS Statistics, Version 21). A szignifikancia szint p 

< 0,05 volt. 

 

IV.2.  Antioxidáns kapacitás vizsgálatok 

 

IV.2.1.  ECL módszer validálási lépései 

A POD törzsoldatból különböző hígításokat teszteltünk különböző H2O2 

koncentrációkkal annak érdekében, hogy a maximum 10 perces mérési periódus alatt találjunk 

egy megfelelően magas kemilumineszcens jelet állandó fénykibocsátással. Az erősített 

kemilumineszcens módszerünk a Muller és mtsai által, 2013-ban leírt módszer szignifikáns 

módosítása és továbbfejlesztése volt. Egy általunk „házilag” készített erősítő komponenst 

használtunk és optimalizáltuk a reagens keverék komponenseit, összetételét. Az ECL adatok 

értékelése eltért az eredeti protokolltól. Az alábbiakban ismertetni szerteném a validálási 

folyamatunk reagenseit. 
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POD munkaoldat (frissen készítve): 1,5 U/ml POD törzsoldatot (PBS pH 7,4; -20 °C-

ról) hígítottunk 50 mmol/l 1 mg/ml BSA-t tartalmazó foszfát pufferben a munka POD oldat 

optomalizálásához. Először a POD aktivitást variáltuk, hogy megtaláljuk a megfelelő 

enzimaktivitást 5-150 µUnit/ml tartományban. A POD munkaoldat 0 °C-on több óráig stabil 

volt. 

H2O2 munkaoldat: A H2O2 hígításokat frissen készítettük el a koncentrált törzsből 0,1% 

citromsavban és jégen tartottuk, fénytől védve. Az optimalizálási periódus alatt a H2O2 

koncentrációkat 0,5 és 2 mmol/l között változtattuk. A H2O2 munkaoldat több órán át stabil volt 

0 °C-on, fénytől védve. 

ECL reagens: luminolt és 4-jodofenolt oldottunk fel 0,2 M bórsav/NaOH pufferben, pH 

9,6 (luminol: 450 µmol/l, 4-jodofenol:1,8 mmol/l). Az ECL reagens 4 °C-on, fénytől védve 3 

hétig stabil volt.  

POD-ECL munkaoldat: A POD és az ECL reagenseket megfelelő arányban (200 ul:70 

µl) előre összekevertük az analízis előtt, majd a keveréket jégen tartottuk, fénytől védve. A 

keverék órákon át stabil volt 0 °C-on. Minden kísérletünkben a fentiekben ismertetett 

mennyiségeket alkalmaztuk, még akkor is, ha a POD aktivitás és/vagy H2O2 koncentráció 

megváltozott a munkaoldatban. 

Trolox standardok: 1 mmol/l Trolox törzsoldatot készítettünk 50 %-os etanolban és 

ebből készültek a különböző hígítások. Az oldat legalább egy hétig stabil volt a hűtőben. A 

Trolox törzsoldatot ugyanazzal az oldószerrel hígítottuk, mint amit a mintáknál alkalmaztunk 

oldószerként. A rutinszerűen alkalmazott Trolox standard sorozat a következő volt: 0, 10, 20, 

40, 60, 80, 100 μmol/l. 

Minden egyes vizsgálatunk során 20 µl vak/standard/minta, 270 µl POD-ECL keverék 

és 20 µl H2O2 munkaoldat került bemérésre és a kialakuló lumineszcens jelet 400 másodpercig 

vagy 10 percig terjedő intervallumban monitoroztuk attól függően, milyen műszert 

használtunk.  

 

IV.2.2.  Teljes antioxidáns kapacitás (TAC) kiszámítása 

Alapvetően a megfelelő standardok teljes fénykibocsátását (görbe alatti terület, AUC) 

ábrázoltuk a Trolox koncentrációkkal szemben. A minták TAC értékét a standard görbe 

egyenlete alapján számítottuk ki és Trolox ekvivalensként adtuk meg (TE), µmol/l-ben vagy 

mmol/l-ben. A csöves luminométeres vizsgálat során, amikor a finom felbontást tudtuk 

alkalmazni, a standardokra kapott időeltolódásokat is felhasználtuk a TAC értékek 

kalkulálásához. A lumineszcencia görbe legmeredekebb részénél másodpercekben megkapott 
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időeltolódást a lumineszcencia görbék első deriváltjának alkalmazásával számítottuk ki és a 

standardok időeltolódási értékeit a Trolox koncentrációkkal szemben ábrázoltuk. Hígított 

minták esetében a TE értékeket megszoroztuk a hígítási faktorral, míg a növényi kivonatok 

esetében a TE értékeket 1 g szárított növényre vonatkoztatva adtuk meg.  

 

IV.2.3.  ECL módszer analitikai teljesítményének vizsgálata 

A csöves luminométeren történő mérések során minden egyes kalibrátor 5 paralleljét 

használtuk a kimutathatósági határ (LOD) meghatározásához mind az AUC, mind az 

időeltolódási módszer esetén. A teszt linearitását valós biológiai mintákkal vizsgáltuk 

(édesgyökér gyógynövény etanolos kivonata, extrakciót lásd feljebb). Az extraktumot úgy 

hígítottuk, hogy 78,6 µmol/l TE értéket fejezzen ki és további 5 hígítást készítettünk 50 %-os 

etanolban egymástól függetlenül, 3 egymást követő napon (n=3). Minden egyes minta esetében 

triplikátumban végeztük a TAC értékek meghatározását. A visszanyerési vizsgálatok során az 

édesgyökér kivonatok különböző hígításait vizsgáltuk. Az ismert TAC értékkel rendelkező 

mintákat összekevertük 1:1 arányban Trolox standarddal úgy, hogy lefedjék az egész kalibrált 

tartományt. Az ily módon adjuvált mintákat elemeztük és a kapott adatokat összehasonlítottuk 

a számított (elméleti) értékekkel (n= 3 független kísérlet, minden egyes minta triplikátumban 

mérve).  

A mikrotiter lemez vizsgálatokban szintén meghatároztuk az LOD-t 12 független 

kalibráció eredményeinek összevetésével, ahol a kalibrátorokat 3 párhuzamos mérés során 

(n=12x3 minden egyes pontnál) mértük. Fuchsia fajok kivonatait használtuk mind az intra- 

mind az interassay pontatlanságának elemzésére 3 különböző TAC szinten. Minden egyes 

minta esetén 24 parallelt mértünk három egymást követő napon új kalibrációval és minden nap 

frissen készített reagenssel.  

 

IV.2.4.  Módszerek összehasonlítása (plate reader esszé) 

Az ECL módszert összehasonlítottuk a fluoreszcencián alapuló ORAC módszerrel. Az 

ORAC esszét módosítottuk a riportermolekula Na2-fluoreszcein koncentrációjának 

csökkentésével és az AAPH [2,2’-azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride] oxidáns 

koncentrációjának emelésével. A reagenseket minden esetben frissen készítettük és 4 órán belül 

felhasználtuk. Az aktuális fluoreszcein munkaoldat 400 nmol/l volt és az AAPH oxidáns 

koncentrációját emeltük 400 mmol/literre 75 mmol/l K foszfát pufferben (pH 7,5). A munka 

fluoreszcein oldatot mindig frissen készítettük 4 mM-os törzsoldat foszfát pufferrel történő 

hígításával. Az AAPH-t közvetlenül a mérés előtt készítettük el foszfát pufferben. Standardként 
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az E-vitamin analógját, a Troloxot alkalmaztuk. Minden héten frissen feloldottunk 1 mM 

koncentrációjú Troloxot 50 % -os etanolban és 4 °C-on tároltuk. 

 A méréseket 96 lyukú fekete optikai lemezen (Optiplates, Perkin Elmer) végeztük. 

Minden lyukba 25 µl vak/standard/minta és 150 µl 400 nmol/l Na2-fluoreszcein került 

pipettázásra, majd ezt követően a lemezeket előmelegítettük 30 percig 37 °C-on. Végül 10 

másodperces rázatást követően a lyukak fluoreszcenciáját 490/520 nm hullámhosszakon 

követtük nyomon 100 mérési ponttal minden egyes leolvasásnál. A teljes mérési idő 80 perc 

volt 150 másodperces intervallumokkal. A Trolox standardot 0-160 µmol/l koncentráció 

tartományban alkalmaztuk. A TE értékeket a fluoreszcencia adatok kalibrációs görbéjéből 

kaptuk meg, felhasználva a standardok nettó AUC-t (görbe alatti terület). Ez azt jelenti, hogy a 

vak AUC értékét levontuk a standard/minták minden egyes fluoreszcencia emissziós AUC 

értékéből. A TAC értékeket ugyanazzal a módszerrel számítottuk ki, mint az ECL esszé esetén.  

 

IV.2.5.  Szérum minták TAC analízise 

Munkánk során a módosított kemilumineszcencián (ECL) alapuló TAC módszert 

alkalmaztuk humán szérumra. Minden egyes szérum minta esetében triplikátumban vagy több 

parallelben végeztük el a TAC értékek meghatározását. Az egyéb laborparaméterek, mint a 

szérum húgysav (UA), az albumin (ALB), a kreatinin és a nagy érzékenységű C-reaktív protein 

(hsCRP) koncentrációit rutin automatizált laboratóriumi módszerekkel mértük Cobas Integra 

400 plus analizátoron (Roche, Mannheim).  

 

IV.2.6.  Három kávéfaj magjának és termésfalának TAC meghatározása ECL 

módszerrel 

A fentebb részletezett, Müller és munkatársai által 2013-ban leírt módszer 

szignifikánsan módosított, tovább fejlesztett luminol alapú, erősített kemilumineszcens 

antioxidáns kapacitás mikrolemez esszét alkalmaztuk.  

A kemilumineszcenciás méréseinket 96-lyukú optikai lemezen végeztük Biotek 

lemezleolvasón. Az enzim munkaoldatot és az ECL-reagenst előre összekevertük és jégen 

tartottuk (200 µl POD + 70 μl ECL reagens). A lyukakat feltöltöttük 20 μl Trolox/vak/minta-

val és 270 μl POD-ECL reagenssel. A reakciót 20 μl jéghideg H2O2 (citromsavban oldott) 

automata injektálásával indítottuk. A komponensek végkoncentrációja a lyukakban: 0,97 

μU/ml POD, 101,6 µM luminol, 406,4 µM p-jodofenol, 88 μM H2O2 volt.  

A Trolox standardot 50 % etanolban hígítottuk, 0-15 µM végkoncentrációban alkalmaztuk a 

lyukakban, a kávékivonatokat a mérésekhez 32x-re hígítottuk 50 % etanollal. N=12 
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ismétlés/párhuzamos mérés volt minden egyes kávéminta esetében. A TAC (total antioxidáns 

kapacitás) meghatározása a standard sorból felállított egyenes egyenlete alapján történt meg. A 

hígítás mértékét figyelembe vettük, ezzel beszoroztuk a kapott értéket és µM Trolox ekvivalens 

értékben fejeztük ki az eredményt. A TE (µM) értéket minden egyes növény esetén 1 g szárított 

növényre vonatkoztatva adtuk meg.  

 

IV.2.7.  Három kávéfaj magjának és termésfalának TAC meghatározása DPPH 

módszerrel 

A stabil DPPH* gyökös módszernél a vizsgált kávéfajok mag- és termésfal TAC 

értékének meghatározása során a sötétlila színű gyök antioxidánsokkal reagálva elveszti a 

színét. DPPH esszénk esetében metanolt használtunk oldószerként, a vizsgálat során a 

minta/standard hozzáadását követően, a 30 perc elteltével kapott abszorbancia változást (517 

nm) mértük. Kísérleteinkhez 4 mg DPPH-t oldottunk fel 100 ml metanolban (0,1 mmol/l). Ez 

az oldat hűtőben tárolva 4 °C-on kb. 1 hétig volt stabil. Az abszorbancia méréseinket 96-lyukú 

lemezen végeztük. 20 µl Trolox/vak/minta-t és 180 µl DPPH oldatot pipettáztunk egy lyukba. 

Ezt jól összekevertük, majd 517 nm-en lemértük az abszorbanciát, 30 perces, 

szobahőmérsékleten (25 °C), sötétben történő inkubálást követően. A Trolox standardokat a 

mintákhoz használt oldószerrel (50 % etanol) hígítottuk. Az antioxidáns aktivitás értékeket a 

kalibrációs egyenes alapján számítottuk ki és 1 g szárított növényre vonatkoztatott Trolox 

ekvivalensként (TE) adtuk meg (µmol/g). Vagy, a növényi kivonatok antioxidáns aktivitását a 

vak %-ában (% TAC/g) fejeztük ki a következő képlet segítségével:  

(Avak – Aminta/Avak)×100 (Lu és mtsai 2014). A DPPH módszer esetén a mintaszám n=12 volt. 

 

IV.2.8.  Három kávéfaj magjának és termésfalának TAC meghatározása ORAC 

esszével 

Az ORAC vizsgálathoz a IV.2.4. pontban leírt módszert használtuk. A komponensek 

végső koncentrációja a lyukakban 300 nM fluoreszcein, 50 mM AAPH, 0-33,3 µM Trolox volt. 

A lemezen a szélső lyukakat 200 µl foszfát pufferrel töltöttük fel és csak a belső 6x10-es 

mátrixot használtuk mérésre. A reakciót minden lyukban 25 µl AAPH automata injektálásával 

indítottuk és a fluoreszcencia intenzitást azonnal mértük 80 percen keresztül (490/520 nm) 150 

másodperces időközönként. A TE-t úgy számítottuk ki, hogy a Trolox standard értékeiből (nettó 

görbe alatti terület) kivontuk a vak értékek fluoreszcencia intenzitását és így kaptunk egy 

kalibrációs egyenest a nettó görbe alatti terület vs. Trolox koncentráció alapján. A vizsgált 

növényi mintákra vonatkozó TE adatokat a standardok regressziós egyenlete alapján kaptuk 
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meg és 1 g szárított növényre vonatkoztattuk. Minden egyes vizsgált növényfaj esetén három 

párhuzamos mérést végeztünk.  

 

IV.2.9.  Statisztikai analízis  

A különböző biológiai mátrixokban végzett kísérleteink során a statisztikai elemzéshez 

az IBM SPSS Statisztikát használtuk (Windows), 22. program verzió. Az adatok megoszlását 

Shapiro-Wilk teszttel értékeltük. Mivel adataink normál eloszlást mutattak, így a 

betegcsoportok közötti különbségek vizsgálatára a független mintájú t-tesztet alkalmaztuk. 

Egyutas ANOVA tesztet alkalmaztunk a nyomon követéses vizsgálatok összehasonlítására. A 

kvantitatív paraméterek közötti lehetséges összefüggéseket Pearson rangkorrelációs tesztjeivel 

határoztuk meg. Amikor a két antioxidáns kapacitás mérő módszert hasonlítottuk össze, Bland 

Altman és Passing Bablock analíziseket használtunk. Az adatokat átlag +- SEM formában 

fejeztük ki, Bland és Altman analízisben SD-t használtunk. p <0,05 értéket tekintettük 

statisztikailag szignifikánsnak.  

 

V.   Eredmények 
 

V.1.  Életképesség vizsgálatok in vitro szövettenyészetekben (citotoxicitás, 

citoprotekció) 

 

V.1.1.  Intracelluláris fluoreszcencia adatok értelmezése 

Az FDB -ből származó fluoreszcens jel jó korrelációt mutatott a szuszpenziós Jurkat 

sejtek számával (R2 = 0,959, FDB: 1,6 μM, 1x104 – 1x106 sejt/ml, n=42). Mind az FDB, mind 

a CAM nem hidrolizált jelölők háttér-fluoreszcenciája alacsony, sejt szuszpenziók esetében 

nincs szükség a sejtek lízisére. A fluoreszcein észter esetében az a tény, hogy a képződött 

fluoreszcein könnyen kiáramlik a sejtekből, nem hamisítja meg az eredményeket. A képződött 

fluoreszcein és calcein molekulák eloszlását (sejten belül/kívül) Jurkat sejtekben a 2. ábra 

szemlélteti. Kísérleteink során kontrolként Na-fluoreszceint használtunk, ami nem lép be a 

sejtekbe. A kontrol minta egyformán alacsony fluoreszcencia polarizációt (P-értékeket) 

mutatott, míg a calcein polarizációja nőtt az idővel arányosan, végül telítésbe ment. Az FDB-

ből származó fluoreszcein a P-értéknek csak átmeneti növekedését idézte elő (1000-1200 

másodperc között). Ez azt jelzi, hogy az FDB belép a sejtekbe, de rövid időn belül ki is szabadul 

onnan. Az FDB eredetű fluoreszcencia esetén kapott kezdetben magas, majd csökkenő P 

értékek (300-800 másodpercnél) nagy valószínűséggel a gyenge jel/zaj aránynak, illetve a 



40 

 

fényszórásból származó interferenciának voltak betudhatók. 800 szekundum elteltével az FDB-

ből származó fluoreszcencia polarizáció egy átmeneti emelkedést mutatott, mely az idővel 

gyorsan csökkent. Ezek az adatok azt sugallják, hogy az erősen töltött calcein elhanyagolható 

mértékben áramlik ki a sejtekből, míg a kevesebb negatív töltéssel rendelkező, FDB-eredetű 

fluoreszcein pedig könnyen elhagyja a sejteket. Úgy tűnt, hogy az optimális inkubációs idő a 

CAM esetében 40 perc, még akkor is, ha a fluoreszcencia jel nem biztos, hogy eléri a maximális 

intenzitást. 

 

2. ábra: Jurkat sejtekben mért fluoreszcencia intenzitás során az észteráz próbák intra/extracelluláris megoszlása. 

Kontrol: Na-fluoreszcein (egyenes fekete vonal), kezelések: FDB fluoreszcein (szaggatott vörös vonal), CAM-

calcein (pontozott zöld vonal). A calcein fluoreszcencia időbeni kialakulását folyamatosan figyelemmel kísértük 

(vastag kék egyenes vonal). 

 

V.1.2.  Perklórsavas (PCA) extrakciós módszer ATP, calcein, DAPI fluoreszcencia 

és teljes fehérje tartalom meghatározására 

Munkánk egyik fő célja volt az általunk újonnan kifejlesztett PCA extrakciós módszer 

alkalmazása több életképességi paraméter meghatározására ugyanabból a sejtmintából. Az 

ATP-t és calceint egyidejűleg nyertük ki perklórsavval a mosott sejtekből a calcein 

fluoreszcencia elvesztése nélkül. A savas extrakcióval kinyert (és alkalinizált) calcein 

fluoreszcenciáját összehasonlítottuk a detergenses (Triton X-100) feltárással nyert calcein 

fluoreszcencia intenzitásával. Student féle t próbával a kétféle feltárás közt szignifikáns eltérést 

nem találtunk (p = 0,374). A PCA fixált sejteket DAPI-val is meg tudtuk jelölni. A DAPI 

fluoreszcencia/lyuk adatok laza korrelációt mutattak a sejtek teljes fehérje szintjeivel (3. ábra). 

Az NaN3 kezelésen átesett MDCK, valamint az NaF-el kezelt HepG2 sejtek esetében 

szignifikáns csökkenés volt megfigyelhető a fehérje tartalomban a DAPI fluoreszcenciához 
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képest, a többi mintától eltérően. Habár a Spearman féle t-teszt segítségével, az intracelluláris 

fehérje tartalom és a sejtszám között elvégzett korrelációs becslés elég jó volt (R2=0,8-0,99), a 

DAPI fluoreszcenciával meghatározott sejtszám jóval stabilabb paraméternek bizonyult, mint 

a fehérje szintek. 

 

  

3. ábra: NaF (A,D), NaN3 (B,E) és OTA (C,F) kezelések dózisfüggő hatása a DAPI fluoreszcenciaként kifejezett 

sejtszámra és a teljes intracelluláris fehérje tartalomra MDCK és HepG2 sejtkultúrákban. DAPI (nukleinsav 

festődés adatok) vs. teljes intracelluláris fehérjetartalom a kontrol sejtek %-ban kifejezve (átlag ±SD, 5 független 

kísérlet, n=5 x 16 párhuzamos mérés minden koncentráció esetén). *: szignifikáns eltérés a DAPI és teljes fehérje 

adatok között (Spearman's rank korrelációs analízis). 

 

V.1.3. Viabilitás paraméterek értelmezése ATP depléciót követően 

 

V.1.3.1. NaF és NaN3 kezelés 

Mindkét ágens az alkalmazott 4 órás kezelés során dózistól függő módon drámaian csökkentette 

az intracelluláris ATP- és fehérje szintet mindkét sejtvonalban (3. táblázat). 

A calcein fluoreszcencia nem korrelált szorosan az ATP- és fehérje adatokkal. Mind az NaN3, 

mind az NaF esetében alkalmazott legmagasabb toxin koncentrációk hatására gyakorlatilag 

teljesen elvesztették a sejtek az intracelluláris ATP tartalmukat, a calcein fluoreszcenciának 

azonban kb. 40-80%-a megmaradt a 100%-os kontrolhoz képest. A két sejtvonal a különböző 

típusú kezelésekre nem reagált egyformán. Mindkét sejtvonal esetén inverz összefüggést 

találtunk az ATP/protein, valamint a fluoreszcencia/ATP arányok között, viszont a HepG2 

sejtek érzékenyebbek voltak az NaF kezelésre, mint az MDCK sejtvonal (4. A,D ábra). NaN3 
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kezelés hatására a fluoreszcencia/ATP arányok sokkal szembetűnőbben emelkedtek a HepG2 

májsejtekben (4. B,E ábra).  

 

3. táblázat: NaF és NaN3 kezelések hatásainak elemzése MDCK és HepG2 sejtvonalakon calcein fluoreszcencia, 

intracelluláris ATP- és fehérjetartalom meghatározásával. Az adatok a kontrol minták átlag értékeinek %-ában 

vannak kifejezve (átlag±SD) (5 független kísérlet, n=5x16 párhuzamos minta minden koncentráció esetében). 

Kezelési 

csoportok 

Calcein fluoreszcencia ATP Fehérje 

 MDCK HepG2 MDCK HepG2 MDCK HepG2 

NaF       

  Kontrol 100,0±8,0 100,1±7,5 100,0±8,1 99,5±7,7 100,0±7,5 100,0±8,3a 

  1 mM   97,6±9,3   95,7±7,8   97,8±9,8b   69,7±6,7a   98,2±9,1b   82,5±7,7a 

  2,5 mM   92,1±9,9a   95,4±7,4   91,1±6,9ab   67,1±6,7a   95,5±5,7ab   60,5±5,6a 

  5 mM   92,7±3,8a   94,2±5,2   86,3±7,9ab   30,5±2,9a   86,3±7,9ab   53,4±5,0a 

  7,5 mM   76,7±7,5ab   92,7±6,3ª   72,1±6,7ab   22,8±2,1a   81,8±8,2ab   45,8±4,1a 

  10 mM   54,9±4,8ab   90,3±7,7a   47,4±4,6ab   22,6±2,0a   77,7±7,5ab   40,8±4,4a 

  15 mM   49,7±4,7ab   79,7±7,6a   40,4±4,0ab   20,5±2,0a   37,1±3,8a   40,0±3,9a 

  20 mM   44,5±4,2ab   58,5±6,0a     6,8±0,7ab     1,5±0,1a     18,0±1,5a   20,9±2,5a 

NaN3        

  Kontrol 99,9±8,9 100,0±9,1 100,0±8,8 99,9±8,7 100,0±8,9 100,2±7,9 

  1 mM   97,4±6,7   91,5±9,1a   58,8±5,6ab   82,6±8,1a   97,4±8,6b   83,9±8,4a 

  2,5 mM   92,0±8,9a   87,7±7,9a   46,7±4,7ab   70,0±6,9a   81,4±7,5ab   76,6±7,2a 

  5 mM   86,8±8,3a   83,7±8,2a   46,8±4,5ab   68,4±6,3a   77,0±6,3ab   69,7±6,5a 

  7,5 mM   82,0±7,9a   79,7±6,9a   37,4±3,7ab   58,5±4,7a   51,2±4,1ab   58,7±5,7a 

  10 mM   75,5±6,9a   78,8±7,5a   29,4±2,9ab   41,5±4,0a   42,6±4,2ab   32,9±3,9a 

a: szignifikáns változás a kontrolhoz képest (egy-utas ANOVA teszt, p<0,05) 

b: szignifikáns változás a sejtvonalak között (Student féle t-teszt, p<0,05) 
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V.1.3.2. OTA kezelés  

Az MDCK és HepG2 sejtvonalakra vonatkoztatott adatokat a 4. táblázat és a 4. C,F ábra 

mutatja be.  

4. táblázat: Ochratoxin A mikotoxin kezelés hatásainak elemzése calcein fluoreszcencia, intracelluláris ATP és 

fehérje meghatározásával. Az adatok a kontrol minták %-ban vannak kifejezve (átlag ±SD, 5 független kísérlet, 

n=5x16 párhuzamos minden koncentrációnál). 

Kezelési 

csoport 

 Calcein fluoreszcencia               ATP                Fehérje 

OTA MDCK HepG2 MDCK HepG2 MDCK HepG2 

Kontrol 100,0±9,4 99,9±7,2 99,7±8,5 100,0±8,9 99,8±9,9 100,2±9,1 

5 µM 95,5±9,4 94,4±4,9a 84,8±8,3ab 90,6±8,9a 90,2±8,9a 93,1±8,6a 

12,5 µM 93,4±8,5a 90,8±5,3a 74,0±6,6ab 89,6±8,6a 82,5±7,5ab 86,0±8,9a 

15 µM 84,9±7,2ab 88,3±4,5a 64,2±6,1ab 87,0±7,9a 76,6±6,6ab 65,4±5,9a 

20 µM 81,2±7,3a 84,6±4,8a 58,7±5,5ab 85,5±6,6a 76,2±6,9ab 56,6±4,7a 

a: szignifikáns változás a kontrolhoz képest (egy-utas ANOVA teszt, p<0,05) 

b: szignifikáns változás a sejtvonalak között (Student féle t-teszt, p<0,05) 

 

 

4. ábra: NaF (A,D), NaN3 (B,E) és OTA (C,F) kezelések hatása MDCK és HepG2 sejtvonalakon. Az adatok a 

kontrol sejtek %-ában vannak kifejezve ATP/protein, valamint calcein fluoreszcencia/ATP hányadosok 

formájában (átlag±SD, 5 független kísérlet, n=5x16 párhuzamos mérés minden koncentráció esetén). *: kontroltól 

való szignifikáns eltérés (egy-utas ANOVA teszt, p<0,05). 

 

Az intracelluláris ATP szint mindkét sejtvonal esetén dózisfüggő módon csökkent az 

ochratoxin A-val történő kezelések hatására, bár az MDCK sejtekben hangsúlyosabb volt az 

ATP depléció. A májeredetű HepG2 sejtek viszont több intracelluláris fehérjét veszítettek el. 
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Dózisfüggő, de enyhe csökkenés volt megfigyelhető a calcein fluoreszcencia/fehérje szintekben 

a vesesejtekben. A két sejtvonal eltérően reagált az azonos OTA kezelésekre. Az MDCK 

sejtekben az ATP/fehérje arány csökkent, míg a calcein fluoreszcencia/ATP arány növekedett. 

Ezzel szemben a HepG2 sejtekben nagyobb fehérjeveszteség volt megfigyelhető 15-20 µM 

OTA kezelés mellett, az ATP/fehérje értékek kissé emelkedtek, míg a calcein 

fluoreszcencia/ATP adatok változatlanok maradtak (4. C,F ábra). A kapott adatok 

összesítésekor a fluoreszcencia/teljes intracelluláris fehérje szintek között volt megfigyelhető a 

legszembetűnőbb különbség a két sejtvonal között NaF és OTA kezelések mellett (5. táblázat). 

A májsejtek esetében magasabbak voltak az egységnyi fehérjére jutó fluoreszcencia értékek. 

 

5. táblázat: Az egyes kezelések hatásainak elemzése MDCK és HepG2 sejteken a teljes intracelluláris fehérje 

tartalomra vonatkoztatott calcein fluoreszcencia adatok alapján. Az adatok a kontrol mintákhoz képest %-ban 

vannak kifejezve (átlag ± SD). A független kísérletek és párhuzamos mérések száma megegyezik a 3. és 4. 

táblázatban bemutatott értékekkel.  

Alkalmazott kezelések Fluoreszcencia/fehérje 

MDCK HepG2 

NaN3 Kontrol 100,0 ± 9,2 100,0 ± 9,6 

1 Mm 96,0 ± 8,9b 108,1 ± 10,4a 

2,5 mM 118,4 ± 11,7a 117,7 ± 11,6a 

5 mM 110,9 ± 10,5ab 132,5 ± 12,9a  

7,5 mM 153,6 ± 12,0a 157,6 ± 14,5a 

10 mM 202,4 ± 20,2ab 252,4 ± 23,7a 

NaF Kontrol 100,0 ± 9,9 99,6 ± 9,7 

1 mM 94,4 ± 8,7b 118,7 ± 10,9a 

2,5 mM 100,6 ± 9,3b 149,5 ± 14,3a 

5 mM 108,7 ± 5,7ab 148,7 ± 14,4a 

7,5 mM 97,1 ± 8,6b 214,9 ± 20,7a 

10 mM 79,7 ± 9,5ab 216,4 ± 20,5a 

15 mM 142,7 ± 13,3ab 218,3 ± 16,4a 

20 mM 216,3 ± 21,6a 219,7 ± 13,9a 

OTA Kontrol 100,5 ± 9,8 100,0 ± 8,9 

5 µM 110,6 ± 10,9ab 96,2 ± 8,9 

12,5 µM 114,3 ± 11,1ab 104,4 ± 10,4 

15 µM 117,1 ± 11,7ab 148,3 ± 14,2 

20 µM 117,6± 8,4ab 149,2 ± 13,9a 

a: szignifikáns változás a kontrolhoz képest (egy-utas ANOVA teszt, p <0,05) 

b: szignifikáns változás a két sejtvonal között (Student féle t-teszt, p<0,05) 
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V.1.4. Apoptózis esszé 

NaF és OTA kezelések esetén az apoptotikus/nekrotikus sejtek arányának 

meghatározását áramlási citometriás módszerrel végeztük két különböző apoptózis esszé 

felhasználásával [FITC-Annexin-V-propidium jodid és 7-AAD (7-aminoactinomycin D) 

módszer], melyek nem adtak egyforma eredményt, különösen az ép sejtek százalékos arányát 

illetően (6. táblázat).  

 

6. táblázat: Nátrium-fluoriddal és ochratoxin A-val kezelt MDCK sejtek apoptózis esszé adatai. 7-AAD: 7-

aminoactinomycin D. 

Alkalmazott kezelések FITC-Annexin V + PI módszer 

 Ép sejtek Korai apoptotikus sejtek Késői apoptotikus sjetek Halott sejtek 

Kontrol sejtek 92,9 % 5,5 % 1,2 % 0,4 % 

NaF 20 mM 41,4 % 52,0 % 6,2 % 0,5 % 

OTA 15 µM 90,4 % 2,5 % 3,9 % 3,2 % 

OTA 50 µM 64,9 % 3,2 % 29,1 % 2,8 % 

Alkalmazott kezelések 7-AAD módszer 

 Ép sejtek Korai apoptotikus sejtek Késői apoptotikus sjetek Halott sejtek 

Kontrol sejtek 87,1 % 8,3 % 4,4 % 0,2 % 

NaF 20 mM 86,5 % 8,6 % 4,8 % 0,1 % 

OTA 15 µM 52,6 % 5,0 % 42,2 % 0,2 % 

OTA 50 µM 10,9 % 4,6 % 83,2 % 1,3 % 

Pozitív kontrol sejtek 0,0 % 3,8 % 0,1 % 96,1 % 

 

A 20 mM NaF-el történő kezelés a korai apoptotikus sejtek számának drámai növekedését 

okozta. Érdekes, hogy az OTA kezelés esetén pedig pont a 7-AAD módszer jelzett sokkal 

nagyobb apoptózis arányt, mint a FITC – Annexin V- propidium jodide meghatározás. Az elhalt 

(nekrotikus) sejtek aránya hasonló volt a két módszer során. A 7-AAD módszer esetén a nem 

festődő kis részecskéket sejttörmelékeknek tekintettük. A FITC-Annexin V-PI mérés során, 

ahol két különböző színű fluoreszcencia intenzitást elemeztünk, a sejttörmeléket kapuztuk. 

 

V.1.5. Morfológiai elemzés 

Az OTA kezelés MDCK és HepG2 sejtekre kifejtett hatását a 5. és 6. ábra szemlélteti. 

A CBB (Comassie Brilliant Blue R250) – vel festett kontrol sejtek (5. és 6. ábra) normál 

morfológiát mutattak, jól látható volt a finom fehérje-és nukleoláris struktúra is. Az 5 µM OTA 



46 

 

kezelés jelentős változást még nem okozott, azonban mindkét sejtvonal esetén több olyan sejt 

volt megfigyelhető, ahol csökkent a festődés intenzitása, míg a kondenzált sejtek száma pedig 

nőtt. A 12,5 µM OTA kezelés esetén már jelentős sejtszám csökkenés volt megfigyelhető, a 

festés intenzitása csökkent, jelezve a sejtekben az intracelluláris fehérje veszteséget (vagy 

csökkent szintézist). 20 µM OTA esetében is hasonló képet kaptunk, de itt további csökkenést 

lehetett detektálni a festődés intenzitásában. Az OTA koncentrációjának növekedésével 

párhuzamosan mindkét sejtvonalban csökkent a sejtszám, de az MDCK sejtekben kifejezettebb 

volt az intracelluláris struktúrák szervezetlensége. A kezeletlen sejtek esetén az aktin 

citoszkeleton normál morfológiát mutatott (7., 8.A ábra). Mindkét sejtvonalban megjelentek a 

kondenzált sejtek az OTA koncentráció növelésének hatására, de az aktin filamentumok 

szervezetlensége a veseeredetű sejtekben hangsúlyosabb volt (7., 8.B-D ábra). Az MDCK 

sejtkultúrában a kondenzált sejtek a sejtekből kiálló apró kis aktin tüskéket mutattak 

(sündisznó-szerű képződmény, 6.B-C ábra), míg a májsejtek kevésbé voltak érintettek e téren 

(8.B-D ábra). 

 

 

5. ábra: MDCK sejtek morfológiája 24 órás OTA kezelést követően. Coomassie Brilliant  

Blue festés. A: kontrol kezeletlen sejtek, B: 5 µM OTA, C: 12,5 µM OTA és D: 20 µM  

OTA kezelés. Bar: 50 µm. 
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6. ábra: HepG2 sejtek morfológiája 24 órás OTA kezelést követően. Coomassie Brilliant  

Blue festés. A: kontrol kezeletlen sejtek, B: 5 µM OTA, C: 12,5 µM OTA és D: 20 µM  

OTA kezelés. Bar: 50 µm. 

 

 

7. ábra: MDCK sejtek morfológiája 24 órás OTA kezelést követően. Alexa Fluor-Phalloidin  

festés. A: kezeletlen kontrol sejtek, B: 5 µM OTA, C: 12,5 µM OTA és D: 20 µM  

OTA kezelés. Bar: 50 µm, nyilak: aktin filamentumok jellegzetes sündisznó-szerű képződményei. 
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8. ábra: HepG2 sejtek morfológiája 24 órás OTA kezelést követően. Alexa Fluor-Phalloidin  

festés. A: kezeletlen kontrol sejtek, B: 5 µM OTA, C: 12,5 µM OTA és D: 20 µM  

OTA kezelés. Bar: 50 µm. 

 

V.1.6. ATP/DAPI adatok értelmezése 

Mind az ATP értékeket, mind a nukleinsav tartalmat (DAPI fluoreszcencia) százalékos 

arányban fejeztük ki a kontrolhoz (100%) képest. Amikor az ATP értékeket a nukleinsav 

tartalomra vonatkoztattuk markáns különbségeket figyeltünk meg a két sejtvonal között. Az 

ATP depléció mértéke az NaF és az NaN3 kezelt sejtek esetén volt a legjelentősebb, nukleinsav 

tartalomra vonatkoztatva. Azt tapasztaltuk, hogy a májsejtek érzékenyebbek voltak az NaF 

kezelésre, míg kevésbé érzékenyen reagáltak az NaN3 kezelésre a vesesejtekhez képest (9.A,B 

ábra, NaF és NaN3). Az OTA a HepG2 sejtekben arányosan csökkentette mindkét paramétert, 

míg az MDCK sejtek esetén az ATP depléció mértéke meghaladta a sejtszám veszteséget 

(9.A,B ábra, OTA). 

 

 

9. ábra: NaF, NaN3 és OTA kezelésen átesett MDCK és HepG2 sejtvonalak nukleinsav tartalomra (DAPI) 

vonatkoztatott ATP értékei 
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V.2.  Fisetin és geraldol flavonoidok komplex formációja béta-ciklodextrinnel 

 

V.2.1. Fisetin és geraldol flureszcencia spektruma PBS-ben 

Először a FIS és a GER excitációs és emissziós fluoreszcens spektrumát vizsgáltuk. 

Ahogy azt a 10. ábra is mutatja, mindkettő vizsgált flavonoid három excitációs csúcsot mutatott 

270, 323 és 380 nm-n. Ezen gerjesztési hullámhosszak alkalmazásával felvett GER és FIS 

emissziós spektrumok viszonylag széles emissziós csúcsokat mutattak és az emissziós 

maximumokat 495 és 500 nm-n reprezentálták (10. ábra alsó része). Az emissziós spektrumok 

maximuma és alakjai hasonlóak voltak, míg a magasabb excitációs hullámhosszak mind a FIS, 

mind a GER emissziós intenzitása esetén fluoreszcencia növekedést okoztak. Továbbá a FIS 

korábbi fluoreszcenciás vizsgálatai kiemelték, hogy a FIS emissziós csúcsa a két tautomer 

forma fluoreszcenciás spektrumából áll (Guzzo és mtsai 2006; Pahari és mtsai 2013). A GER 

kémiai szerkezete alapján észszerű azt feltételezni, hogy a GER hasonló fluoreszcenciás 

viselkedést mutat, mint a FIS. Ezt az elképzelést megerősítette a CD-k által a FIS és a GER 

fluoreszcens emissziós spektrumára gyakorolt hatása, mivel a CD-k jelenlétében viszonylag 

egyértelműen meg tudtuk különböztetni a tautomerek két emissziós csúcsát (10. ábra, alsó 

része). A GER kémiai szerkezete alapján észszerű azt feltételezni, hogy a GER hasonló 

fluoreszcenciás viselkedést mutat, mint a FIS. Ezt az elképzelést megerősítette a CD-k által a 

FIS és a GER fluoreszcens emissziós spektrumára gyakorolt hatása, mivel a CD-k jelenlétében 

viszonylag egyértelműen meg tudtuk különböztetni a tautomerek két emissziós csúcsát (11. 

ábra, alsó része). CD-k jelenlétében a GER és a FIS fluoreszcens emissziós spektruma alapján 

úgy tűnik, hogy a tautomerek két emissziós maximuma 475 és 540 nm-en van mind a FIS, mind 

a GER jelenlétében. Az OriginPro8 szoftverrel dekonvolúciót végeztünk a FIS és a GER 

spektrumaira. Figyelembe véve a vibrációs és a rotációs energiaszinten a Boltzmann féle 

statisztikát a molekuláris rendszer tekintetében, a számításokat a hullámhossz skálán végeztük 

el, majd az illesztett görbéket visszaállítottuk a hullámhossz skálára. Ez az eljárás lehetővé tette 

számunkra mindkét tautomer külön vizsgálatát a BCD-vel és ennek a kémiailag módosított 

származékaival történő komplex képzésük alatt.  
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10. ábra: Fisetin (bal) és geraldol (jobb) fluoreszcencia excitációs (felső) és emissziós (alsó) spektruma PBS-ben 

(pH=7,4).  

 

 

 

 

11. ábra: 5 µM FIS (balra) és 5 µM GER (jobbra) fluoreszcencia emissziós spektruma 5 mM HPBCD hiányában 

(felső) és jelenlétében (alsó), bemutatva ezen flavonoidok dekonvolúciós módszerrel nyert spektrumait (fekete: 

mért csúcsok, kék és zöld: dekonvolúciós csúcsok). 
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V.2.2. A BCD-k hatása a fisetin és geraldol fluoreszcencia spektrumára fiziológiás 

körülmények között  

Kísérleteink következő részében növekvő CD koncentrációkat (0-5 mM) adtunk hozzá 

standard mennyiségű flavonoidokhoz (5 µM). Minden egyes tesztelt CD jelentős mértékben 

növelte a FIS és a GER fluoreszcencia intenzitását mindkét vizsgált emissziós hullámhosszon. 

Annak ellenére, hogy a GER és a FIS hasonló fluoreszcencia emissziós spektrumot mutatnak a 

CD-k hiányában, mégis erősebb volt a GER flureszcencia fokozódása a FIS-hez képest (12. 

ábra). Amint a 13. ábra is mutatja, a FIS és a GER második csúcsa (csúcs 2, 540 nm) nagyobb 

volt BCD, HPBCD és QABCD jelenlétében, míg a DIMEB 475 nm-n (csúcs1) okozta a 

fluoreszcencia erőteljesebb fokozódását. Így mindkét esetben a DIMEB idézte elő az egyes 

csúcs legszembetűnőbb fluoreszcencia fokozódását, majd ezt követte a HPBCD, QABCD, 

BCD. Másrészt a második csúcs kissé eltérő viselkedést mutatott a FIS és GER esetében, mivel 

a FIS-HPBCD és a GER-QABCD komplexek a legmagasabb fluoreszcens jelet 540 nm-él PBS-

ben bocsátották ki (13. ábra). Továbbá fontos kihangsúlyozni, hogy a BCD kémiailag 

módosított származékai szignifikánsan erősebb fluoreszcens változásokat indukáltak a natív 

BCD molekulához képest. 

 

 

 

12.ábra: 5 µM fisetin (balra) és 5 µM geraldol (jobbra) fluoreszcencia emissziós spektruma növekvő 

ciklodextrin koncentráció (0-5 mM) PBS-ben (pH 7,4) [λexc.=380 nm]. 
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13. ábra: 5 µM fisetin fluoreszcencia emissziós intenzitása a dekonvolúciós csúcsok alapján. 

 

V.2.3. A ciklodextrinek jelentősége a fisetin és geraldol sejtes hatásai tekintetében 

Mivel a flavonoid-CD komplexek kötési állandói szignifikáns különbséget mutattak, 

kíváncsiak voltunk, hogy a FIS-CD és a GER-CD komplexek, hogyan befolyásolják ezen 

flavonoidok sejtes hatását. Éppen ezért megvizsgáltuk a FIS és a GER antiproliferatív hatását 

CD-k jelenlétében, HepG2 máj daganatos sejtvonal alkalmazásával. Egy korábbi munka során 

Poór és mtsai (2016) már demonstrálták a FIS és a GER hatásait HepG2 sejteken, mely 

vizsgálatok a GER erősebb hatását sugallják. Továbbá korábban azt is leírtuk, hogy akár 1 mM 

DIMEB koncentráció is káros hatást fejthet ki a HepG2 sejtekre (Poór és mtsai 2015). Mivel a 

HPBCD kevésbé mérgező, mint a metilált CD-k (Hui és mtsai 2011), valamint a HPBCD-t 

általánosan alkalmazzák a különböző gyógyszermolekulák gyógyszerkészítményei alatt, így 

ebben a munkánkban azt vizsgáltuk, hogy a BCD, HPBCD és DIMEB milyen hatással vannak 

a FIS és a GER sejtes aktivitására. Először a FIS és GER hatását teszteltük HepG2 sejteken 0-

100 µM közötti koncentráció tartományban. 24 órás inkubáció után az ATP és a teljes fehérje 

tartalom alapján a sejtek életképesség csökkenését figyeltük meg. Az alkalmazott körülmények 

között a flavonoidok nagyon magas IC-50 értékét határoztuk meg (GER kb. 80 µM, FIS >100 

µm). Mivel megpróbáltunk jelentős sejt életképesség csökkenést indukálni, de nem akartunk 

extrém magas flavonoid koncentrációkat alkalmazni, így következő kísérleteink során HepG2 

sejteket kezeltünk 25 és 50 µM flavonoid koncentrációval 1 mM CD jelenlétében vagy 

hiányában. 24 órás inkubáció után számszerűsítettük a HepG2 sejtek ATP- és teljes fehérje 

szintjét. Az ATP a sejtek életképességének általánosan alkalmazott markere, mivel az 
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intracelluláris ATP szintek viszonylag stabilak, másrészről pedig számos flavonoid képes 

befolyásolni a sejtek ATP termelését. Néhány flavonoid képes gátolni az ATP szintáz enzimet 

(Chinnam és mtsai 2010; Li és mtsai 2012) és a fenolos szerkezetük miatt a flavonoidok 

függetlenítő molekulaként is viselkedhetnek (Mathiesen és mtsai 1996; Dorta és mtsai 2005). 

Ezek a mechanizmusok a sejtes ATP termelés csökkenését eredményezik. Másrészről, a 

flavonoid diozmetin képes indukálni az ATP szintek időfüggő növekedését és jelentősen 

enyhítik egyes molekulák ATP depléciós hatását (Poór és mtsai 2014), az ilyen típusú 

hatásokért felelős mechanizmusok nem egyértelműen jellemzettek. Ráadásul a közelmúltban 

végzett vizsgálatok kiemelték, hogy a CD-k képesek kölcsönhatásba lépni a D-luciferinnel és 

ez zavarja a biolumineszcenciás mérést (Kumar és mtsai 2016). Éppen ezért meghatároztuk a 

HepG2 sejtek teljes fehérje tartalmát is. Ahogy a 14. ábra szemlélteti, az ATP és a total protein 

szintek jó korrelációt mutattak. A BCD és HPBCD önmagában szignifikánsan, de viszonylag 

enyhén csökkentette az ATP- és a teljes fehérjetartalom szintet, míg a DIMEB mindkét sejtes 

paraméter esetében kb. 30%-os csökkenést eredményezett, mely összeegyeztethető a korábbi 

megfigyeléseinkkel (14.A ábra) (Poór és mtsai 2015). Mind a FIS, mind a GER az ATP és teljes 

fehérjeszint szignifikáns csökkenését eredményezte (p < 0,01). Amikor a HepG2 sejteket 

együttesen kezeltük FIS-el és CD-kel, akkor az ATP és fehérje koncentrációnak csak 

kismértékű változása volt megfigyelhető (14.B,C ábra).  Amikor a sejteket 25 µM FIS-el és 1 

mM DIMEB-el kezeltük, akkor ez az ATP és fehérje szintekben is szignifikáns csökkenést 

eredményezett. A DIMEB önmagában is ezen paraméterek jelentős csökkenését idézte elő. 

Ezért ésszerű azt feltételezni, hogy ez a hatás a FIS és a DIMEB additív hatásai miatt 

következett be és nem a FIS-DIMEB komplex kialakulása miatt. Továbbá a BCD és a HPBCD 

együttes jelenléte a GER-el történő kezelés alatt nem okozott szignifikáns változást, 

összehasonlítva a csak GER-el történő kezelésekkel (14.D ,E ábra).  
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14. ábra: HepG2 sejtek intracelluláris ATP- és teljes fehérje tartalma 24 órás, ciklodextrinekkel (1 mM, A) 

történő kezelést követően, 25 és 50 µM fisetin+ ciklodextrinek (B és C) és 25 és 50 µM geraldol+ciklodextrinek 

(D és E) (*p<0,01). 
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V.3. Zearalenon kölcsönhatásai natív és kémiailag módosított ciklodextrinekkel 

 

V.3.1. ZEA fluoreszcens tulajdonságai ammónium acetát pufferben 

A ZEA két gerjesztési maximummal rendelkezik 275 és 315 nm hullámhosszakon. 

Annak érdekében, hogy vizsgáljuk a nemionos és a deprotonált forma spektrális tulajdonságait, 

felvettük a ZEA fluoreszcencia emissziós spektrumát 0,05 M ammónuim-acetát pufferben pH 

5 és pH 10 mellett. 275 és 315 nm-s excitációs hullamhosszak esetében azonos eredményeket 

kaptunk: pH 5 érték mellett a ZEA 455 nm-nél mutatott emissziós maximumot, míg pH 10 

esetében pedig 413 nm-nél volt az emissziós maximuma. 

 

V.3.2. β-ciklodextrinek hatása a ZEA fluoreszcenciájára 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a hasonlóságokat vagy lehetséges 

eltéréseket/különbségeket a ZEA nemionos és deprotonált formájának ciklodextrinekkel 

alkotott kölcsönhatása között, növekvő CD koncentrációkat adtunk hozzá (0-1000 µM) 2 µM 

ZEA-hoz 0,05 M ammónium-acetát pufferben alacsonyabb (pH=5) és magasabb (pH=10) pH 

szintek mellett, ahol a ZEA nemionos és deprotonált (vagy anionos) formái domináltak. 

Érdekes, hogy pH 10 érték mellett lényegesen magasabb CD koncentrációkra volt szükség a 

ZEA fluoreszcenciájának szembetűnő emelkedéséhez (15. ábra). A fluoreszcencia emissziós 

maximumnak egy markáns (vörös) eltolódása volt megfigyelhető (413 nm-ről 455 nm-re). 

Ezt követően a különböző ciklodextrineket nagyobb mennyiségben (0-2000 µM) adtuk 

hozzá a 2 µM standard mennyiségű ZEA-hoz 0,05 M ammónium-acetát puffer jelenlétében. A 

fluoreszcencia emissziós spektrumot 315 nm-es gerjesztő hullámhossz mellett vettük fel. CD-

k jelenlétében jelentősen növekedett a ZEA fluoreszcencia intenzitása a fluoreszcens emissziós 

hullámhossz változása nélkül (15.A, 16. ábra). A vizsgált Ɣ-ciklodextrinek (GCD, HPBCD) 

okozták a ZEA leggyengébb fluoreszcencia emelkedését (6-8x); továbbá a QABCD 

alacsonyabbat indukált, a HPBCD és SBCD szintén a ZEA fluoreszcencia intenzitásának 

emelkedését okozták hasonlóan (kb. 17x), mint a natív BCD (16. ábra). A BCD-t követte a 

RAMEB, míg a legmagasabb fluoreszcencia intenzitás 455 nm hullámhosszon volt 

megfigyelhető DIMEB jelenlétében, ami több mint 19x magasabb fluoreszcenciát 

eredményezett, mint a ZEA fluoreszcens jele önmagában (16. ábra). 
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15. ábra: 2 µM ZEA fluoreszcencia emissziós spektruma 0,05 M ammónum-acetát-pufferben, pH=5,0 (A) és 

10,0 (B), növekvő DIMEB koncentrációk (0-1000 µM) [λexc = 315 nm] jelenlétében.  

 

 

16. ábra: ZEA fluoreszcencia emissziós intenzitása növekvő CD koncentrációk (0-2000 µM) jelenlétében 0,05 

M ammónium-acetát –pufferben (pH 5,0) [λexc = 315 nm, λem = 455 nm]. 

 

V.3.3. Metanolban és acetonitrilben oldott ZEA fluoreszcenciájának összehasonlítása 

vizes pufferben BCD/DIMEB jelenlétében vagy anélkül 

Mivel korábbi vizsgálatok kiemelték, hogy a ZEA sokkal magasabb fluoreszcenciát 

mutat szerves oldószerekben, mint vízben (Appell és Bosma 2011), ezért mi metanol és 

acetonitril hatását teszteltük a ZEA fluoreszcens tulajdonságaira nézve 275 nm excitációs 

hullámhosszon. 2 µM ZEA oldatot állítottunk elő metanolban és acetonitrilben, majd felvettük 

a fluoreszcens spektrumokat annak érdekében, hogy összehasonlítsuk ezeket a korábban mért 

spektrumokkal, amiket ammónium-acetát pufferben mértünk (pH 5) 2 mM BCD/DIMEB 

jelenlétében vagy hiányában. Az acetonitril és a metanol a ZEA fluoreszcens jelének 

nyolcszoros és tízszeres emelkedését eredményezte (17. ábra). A toxin emissziós 

hullámhosszának maximuma nem mutatott változást. 
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17. ábra: 2 µM ZEA fluoreszcencia intenzitása metanolban (MeOH), acetonitrilben (ACN), és 0,05 M 

ammónium-acetát-pufferben (pH 5,0) 2 mM BCD vagy DIMEB hiányában vagy jelenlétében  [λexc = 275 nm, 

λem = 455 nm].  

 

V.3.4. BCD és DIMEB befolyása a ZEA toxikus hatására in vitro 

Először a ZEA dózisfüggő hatását vizsgáltuk HepG2 sejteken. 24 órás 20-100 µM ZEA 

kezelést követően az élő HepG2 sejtek számában koncentráció függő csökkenés volt 

megfigyelhető (18. ábra). A teljes nukleinsav- és fehérje tartalmak nagyon jó korrelációt 

mutattak, azt jelezve, hogy az alkalmazott módszerek valóban tükrözik az élő sejtek számát a 

lemez egyes lyukjaiban. Mivel előkísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a 40 µM ZEA 

kezelés kb. 40-50 %-al csökkenti le az élő sejtek számát, így ezt a koncentrációt választottuk ki 

annak érdekében, hogy a következő vizsgálataink során teszteljük a CD-k lehetséges hatásait a 

ZEA által indukált toxicitási folyamatokra. A sejteket ZEA-val (40 µM) és BCD-vel (1 vagy 

2,5 mM) kezeltük önmagában, valamint kombinációban. Ahogy a 19. ábra bemutatja, az 

alkalmazott BCD koncentrációk önmagukban sem negatív, sem pozitív hatást nem fejtettek ki 

a HepG2 sejtekre. A ZEA-val történő kezelés a sejtszám jelentős csökkenését idézte elő, a 

korábbi megfigyelésekhez hasonlóan. Azonban, amikor a sejteket egyidejűleg kezeltük ZEA-

val és BCD-vel, akkor a BCD jelentősen csökkentette a ZEA toxikus hatását koncentrációfüggő 

módon. Kb. 18-25 %-al nőtt meg az élő sejtek száma 1 és 2,5 mM BCD jelenlétében 

akontrolhoz viszonyítva. Hasonló kísérleteket végeztünk DIMEB-el is, a ZEA DIMEB-el 

képzett formája sokkal stabilabb volt, mint a natív BCD-vel képzett komplex. Érdekes, hogy 1 

mM DIMEB jelentős csökkenést okozott az élő sejtek számában (kb. 20-30 %), de ZEA-val 

együtt alkalmazva sem volt pozitív hatása (az adatokat nem szemléltetjük). Továbbá, 0,5 mM 

DIMEB nem volt káros hatással a HepG2 sejtekre az alkalmazott körülmények között, viszont 
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szignifikánsan pozitív vagy negatív változásokat a ZEA-kezelt sejtek esetében sem figyeltünk 

meg 0,5 mM DIMEB jelenlétében sem (az adatokat nem szemléltetjük). 

 

 

 

 

18. ábra: HepG2 sejtek teljes DNS- és fehérje szintjének csökkenése/lyuk (DAPI festés és Bradford reakció 

alapján) 24 órával a 0-100 µM ZEA kezelést követően. 

 

 

 

 

 

19. ábra: Élő HepG2 sejtek száma ZEA (40 µM) és/vagy BCD (1,0 és 2,5 mM) jelenlétében 24 órás kezelést 

követően teljes DNS tartalom/lyuk alapján. A teljes fehérje mérés során kapott eredmények nagyon jó egyezést 

mutattak a DAPI festés eredményeivel. Az alkalmazott BCD koncentrációk jelentős mértékben enyhítették a 

ZEA által előidézett életképesség veszteséget (* p < 0,05). 
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V.4.  Antioxidáns kapacitás tesztek (DPPH, ECL és ORAC) 

 

V.4.1.  Módosított kemilumineszcenciás módszer kidolgozása, validálása 

 

V.4.1.1. Munkareagens optimalizálása 

Az első lépés a POD vezérelt kemilumineszcens reakció optimális összetételének 

beállítása volt (20. A,B ábra) . 

Amikor a H2O2 szinteket és a POD koncentrációt változtattuk, a fénykibocsátást 700 

másodpercig követtük nyomon 2 másodperces felbontásban fotonszámláló fluoriméteren. Itt 

meg kell jegyezni, hogy a komponensek végkoncentrációja a lyukakban 15,5x kevesebb az 

ábrán jelzett értékeknél a higítási faktor miatt, de a teljes munkánk során a reagensek névleges 

koncentrációját használtuk. Eredményeink azt mutatják, hogy a magas enzim aktivitás hamar 

kimerítette a szubsztrátot, míg a 15 µU/ml POD aktivitás szinte állandó fénykibocsátást 

eredményezett a mérésekhez ideális intenzitás tartományban mind a csöves luminométer, mind 

a lemezleolvasó esetében (20.A ábra). Abban az esetben, amikor a POD aktivitását állandó 

értéken tartottuk (15 µU/ml) és a H2O2 koncentrációt változtattuk (20.B ábra), minden H2O2 

koncentráció konstans fényjelet adott, de a csöves luminométer felső kimutatási határa miatt 

(kb.1450000 RLU/s) az 1,5 mmol/l H2O2 koncentrációt választottuk ki. Minden további 

mérésnél 15 µUnit/ml POD-t és 1,5 mM H2O2-t alkalmaztunk, amikor előállítottuk a munka 

reagenst. Kiszámítottuk a teljes fénykibocsátás/perc értéket is és összehasonlítottuk a szubsztrát 

koncentrációjával. A H2O2 szint kisebb volt, mint a torma peroxidáz Michaelis állandója (Cao 

és mtsai 2012) és lineáris illeszkedést találtunk a reakciósebesség és a szubsztrát koncentráció 

között, mely egy első rendű kinetikát jelentett (y = 7 627 325x−5 491 309, R2= 0.9877, ahol y 

a sebesség és x a szubsztrát koncentrációja). A másik oka a H2O2 koncentráció lehető 

legalacsonyabb szinten tartásának, hogy az enzimatikus reakcó során keletkezett peroxil 

gyököknek közel kellett lenniük a mintában található antioxidánsok koncentráció 

tartományához.  
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20. ábra: Lumineszcens jelek 10 mmol/l H2O2 esetén változó POD aktivitással (A) és 15 µU/ml állandó POD 

koncentrció mellett változó H2O2
 koncentrációkkal (B). 

 

V.4.1.2. ECL esszé analitikai teljesítménye 

Az optimalizált enzim-szubsztrát rendszer alkalmazásával tanulmányoztuk a Trolox 

kalibrátorokkal kapcsolatos fénykibocsátási kinetikát csöves luminométeren, a POD-ECL 

reagens injektálásával (21.A ábra) 5 párhuzamos meghatározással. Az időfelbontás 2 mp volt 

400 mp-es teljes mérési időtartammal. A kalibrációs egyenest a görbe alatti terület értékei 

(AUC), valamint a lumineszcencia görbék első deriváltjainak adatai alapján állítottuk fel. 

(22.B,C ábra). A nagyobb számú ismétlések érdekében mindhárom párhuzamos mérés esetében 

12 független kalibrációt végeztünk a lemezleolvasón a H2O2 szubsztrát injektálásával. (21.D 

ábra). Ezen adatokat az LOD meghatározásához is felhasználtuk. Az LOD-t úgy definiáltuk, 

mint a vak átlagos fénykibocsátása (AUC) átlag + 3 SDvak értékből számított Trolox 

koncentráció. 

A csöves luminométeres módszer esetén az LOD érték 8,0 µM TE volt, míg a plate 

reader esetén 12,0 µM. A két mérés közötti különbség valószínűleg a csöves vizsgálatok jobb 

időfelbontásában rejlik. A legjobb illeszkedést és a legalacsonyabb LOD értéket az idő 

eltolódási módszerrel kaptuk, viszont ez csak akkor hasznos, ha lehetséges a finom 

időfelbontás. A szakirodalomban a legszélesebb körben elfogadott módszer az időeltolódás 

értékelése, az időeltolódás során afényjel 10%-os növekedése (Nile és mtsai 2012). 

Véleményünk szerint a fényemissziós görbe első deriváltja könnyebben kezelhető és akkor is 

használható, ha a minták maximális fénykibocsátási görbéi nem érik el a standardokét. 

A lemezleolvasón történő vizsgálatok során megvizsgáltuk ugyanabból az édesgyökér 

kivonatból származó TAC értékeket három egymást követő napon (7. táblázat). 

A pontatlanság vizsgálatára a fentebb leírt biológiai mátrixrendszert használtuk. Az 

ECL módszer jó reprodukálhatóságot mutatott. Még 40 µM TE esetén sem haladta meg a 
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pontatlanság a 8 % -os CV-t. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat optimális mérési tartománya 30 és 

100 µM TE között van. Édesgyökér kivonatok alkalmazásával a linearitási és a visszanyerési 

tanulmányok is elfogadható analitikai teljesítményt mutattak (22. A,B ábra). A módszer lineáris 

volt a 8-80 µM Trolox ekvivalensek tartományában, azonban a 8 és 40 µM közötti Trolox 

ekvivalens tartományban enyhe alámérés történt, ami tükröződik a regressziós egyenes 

egyenletében is (22.A ábra). A visszanyerés elfogadható volt egy átlagos 6,22%-os 

alulbecsléssel 20-90 µM Trolox ekvivalens tartományban (8. táblázat). Ahogy az a linearitási 

vizsgálat adatai alapján várható volt, a legmagasabb alulbecslés 40 µM TE alatt volt.  

 

 

7. táblázat: AZ ECL módszer intraessszé és interaesszé pontatlanság adatai. Glycyrrhiza glabra kivonatokat 

használtunk (n=24 az intraesszé és n=72 az interesszé meghatározások esetében). 

Intraesszé pontatlanság (TE µmol/l ± SEM) CV% Interesszé pontatlanság (TE µmol/l ± SEM) CV% 

36,99 ± 0,49 6,53 37,54 ± 0,35 7,87 

59,69 ± 0,45 3,74 59,52 ± 0,93 4,92 

81,11 ± 0,47 2,83 81,34 ± 4,08 3,73 

 

 

 
8. táblázat: Glycyrrhiza glabra kivonatokra vonatkozó visszanyerési adatok 30-90 µM Trolox ekvivalens 

koncentráció tartományban (n=3 független kísérlet, mindegyik minta három sorozatban mérve). 

 

Mért TE (µmol/l ± SEM) Számított TE (µmol/l) 
Visszanyerés 

(%) 

26,75 ± 0,33 30  89,18 

36,58 ±0,41 40  91,45 

47,72 ±0,63 50  95,43 

56,03 ±0,31 60  93,39 

75,51 ±3,01 80  94,39 

85,74 ±2,13 90  95,27 
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21. ábra: ECL vizsgálati paraméterek összefoglalása. A: 0-100 µM koncentráció tartományban alkalmazott 

Trolox standardok esetén kapott lumineszcencia görbék (csöves luminométer, n= 5 párhuzamos mérés); B: Az A 

ábrán látható AUC adatokból nyert kalibrációs egyenes (y =−2 057 709,2x + 279 516 979,5), R2= 0,9988; C: Az 

A ábrán látható lumineszcencia görbék első deriváltjából származó kalibrációs egyenes (y = 2,9891x−4,6020), 

R2= 0,9993; D: Trolox standardok kalibrációs egyenese (lemezleolvasó vizsgálat), amely 12 egymástól független 

kalibrációból származik (n=12x3 ismétlés) (y =−3 844 779,5× + 475 514 315,3), R2= 0,9828. 

 

 

22. ábra: Linearitás (A) és visszanyerés (B) mérése a csöves luminométeren történő ECL módszerrel. A számított 

célértékeket összehasonlítottuk az aktuálisan mért adatokkal (3 független kísérletsorozat, minden egyes mintát 

triplikátumban mértünk). A: Glycyrhizza glabra kivonatot higítottunk 50 % alkoholban, (y = 0,9324x + 5,8809, 

R2= 0,9994); B: A különböző TAC értékekkel rendelkező Glycyrhizza glabra kivonatokat összekevertük Trolox 

standardokkal (y = 1,0382x + 2,6452, R2= 0,9975). 
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V.4.1.3. Módszerek összehasonlítása  

10 különböző növényfaj etanolos kivonatát hasonlítottuk össze az ECL és a módosított 

ORAC módszerünk alkalmazásával. A TAC értékeket 1 g szárított növényre viszonyítottuk, 

minden faj és minden módszer esetében (9. táblázat). 

Az ECL és ORAC vizsgálatok adatainak összehasonlítására Bland Altman és Passing 

Bablok analíziseket végeztünk (23. A,B ábra). A Bland és Altman analízis azt mutatta (23.A 

ábra), hogy az ORAC és ECL módszerekkel nyert adatok különbségeinek átlaga 941,6 volt. 

Ennek tulajdonítható az a tény, hogy az ORAC esszé értéke átlagosan 941,6 egységgel (µmol/g) 

nagyobb, mint az ECL módszeré. A Bland és Altman ábárzolás egyártelműen azt mutatja, hogy 

a kimutatható koncentrációk növekedésével a két alkalmazott módszerrel nyert adatok közötti 

különbségek is nőnek. Passing és Bablok regressziós egyenlete alapján az ORAC és az ECL 

módszerek között egy konstans és arányos különbség van.  

 

9. táblázat: 10 növényfaj TAC analízise ECL és ORAC esszével (n= 10 ismétlés minden egyes módszernél). 

Vizsgált növények TAC (µmol/g szárított növény ± SEM) 

ECL módszer ORAC módszer 

 

Achillea millefolium 

 

195,50 ± 4,88 

 

883,09 ± 16,63 

Aristlochia dermatitis 143,81 ± 3,96 934,76 ± 22,29 

Calluna vulgaris 204,37 ± 3,97 1545,12 ± 33,21 

Helleborus purpurescens 69,22 ± 0,76 527,31 ± 10,18 

Hippophae rhamnoides 423,35 ± 3,42 1778,01 ± 30,89 

Polygonum lapathifolium 129,71 ± 1,76 783,89 ± 12,57 

Polygonum maculosa 149,08 ± 1,78 1084,79 ± 18,69 

Potentilla anserina 237,55 ± 4,22 1096,90 ± 16,85 

Salvia glutinosa 273,23 ± 3,45 1583,28 ± 27,44 

Salvia nemorosa 280,67 ± 5,31 1305,40 ± 39,79 
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23. ábra: Az ECL és az ORAC mérések módszertani összehasonlításának bemutatása Bland és Altman ábrázolás 

formájában (A), ahol a különbségek egységként vannak prezentálva. SD: standard deviáció. B: ECL és ORAC 

módszerrel végzett mérések közötti regressziós vonal. A regressziós egyenes meredeksége 4,58 (3,98-5,46) és a 

tengelymetszet 188,93 (46,61-270,39). A két módszer között a Spearman-féle korrelációs koefficiens r=0,84, 95 

% konfidencia intervallum, CI=0,78-0,89, P <0,0001. A számítás a 3. táblázat nyers adatainak felhasználásával 

történt (n=100).  

 

V.4.1.4 Szeptikus betegcsoport TAC analízise 

A szeptikus betegcsoport TAC értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint a kontrol 

csoport esetén (24.A ábra). Mi szignifikánsan magasabb TAC adatokat találtunk a nem túlélő 

csoportban, összehasonlítva a túlélők értékeivel, valamint a nem túlélőkben a kontrol csoporttal 

szemben is (24.B ábra). Adataink nagyban megegyeznek a Chuang és mtsai (2006) által 

leírtakkal. A kontrol és a szeptikus betegcsoport közötti, valamint a túlélő és nem túlélő 

csoportok közötti szignifikáns különbségek ellenére nem tudtunk kimutatni szignifikáns napi 

TAC változást a nyomon követett periódus ideje alatt. A Pearsonféle korrelációs analízis 

eredményét a szérumok TAC értékei és egyéb szérum paraméterek között a 10. táblázat mutatja 

be. Adataink azt mutatják, hogy a teljes antioxidáns kapacitás pozitívan erősen korrelál a 

szérum húgysavval és a kreatinin koncentrációkkal, valamint egy laza pozitív korrelációt 

tudtunk kimutatatni a TAC értékek és a hs-CRP szintje között.  

 

10. táblázat: Pearson-féle korrelációs adatok: TAC vs. kreatinin, nagy érzékenységű CRP (hs-CRP) és húgysav. 

Pearson féle r érték: Pearson féle korrelációs koefficiens. A szigifikancia szintet  p < 0,05 értékre állítottuk.  

  
Szérum kreatinin Szérum hs-CRP Szérum húgysav 

TAC 
Pearson féle r 

Szignifikancia 

0,52 0,25 0,73 

p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 
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24. ábra: A TAC értékek statisztikai elemzése szeptikus és kontrol beteg csoportokban (A) és nem túlélő, túlélő 

és kontrol alcsoportokban (B). **p < 0,01. 

 

V.4.2.  Három kávéfaj magjának és termésfalának TAC meghatározása 

A kávékivonatok antioxidáns kapacitását három különböző módszerrel határoztuk meg (ECL, 

DPPH, ORAC). A vizsgálatainkba bevont mindhárom kávékivonat (Coffea arabica, Coffea 

benghalensis, Coffea liberica) érett/éretlen magjából, valamint érett/éretlen termésfalából mért 

antioxidáns aktivitást tudtuk számszerűsíteni. Bár a kereskedelemben ritkán használják a C. 

libericát, a zöld magja hasonló antioxidáns aktivitással bír, mint a C. arabica és a C. robusta. 

Az ECL és DPPH módszerek esetén kapott 1 g szárított növényre vonatkoztatott Trolox 

ekvivalens (TE/g) értékek laza korrelációt mutattak (25. ábra) (R2=0,587, P=0,083, Student-

féle t próba), míg az ORAC esszé esetén sokkal magasabb értékeket kaptunk, lényegesen 

egységesebb mintázattal, de ezek nem mutattak korrelációt a másik két módszer eredményeivel 

(11. táblázat) 
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11. táblázat: Kávéfajok teljes antioxidáns kapacitása három különböző módszerrel mérve. TAC: Totál 

antioxidáns kapacitás  (µmol/g), az adatok 1 g szárított növény anyagra vonatkoznak. n=12 az ECL és DPPH 

módszer esetén, míg az ORAC esszé során triplikátumokban végeztük a méréseket. 

 

 
25. ábra: ECL esszé összehasonlítása DPPH módszerrel. A kávé növényi kivonatokból nyert adatok 1 gramm 

növényre vonatkoztatott Trolox ekvivalensként (TAC/gramm szárított növény) (ECL esszé) és TAC %-ban 

voltak kifejezve (DPPH módszer). 

  

Vizsgált fajok és részeik 
DPPH esszé 

Kemilumineszcens 

esszé 
ORAC esszé 

TAC (µmol/g szárított 

növény) ± SD 

TAC (µmol/g szárított 

növény) ± SD 

TAC (µmol/g 

szárított növény) ± 

SD 

C. arabica érett mag 1627,089 ± 158,675 1628,254 ± 20,700 5139,01 ± 16,01 

éretlen mag 1019,291  ± 94,423 1793,257 ± 1,332 5914,72 ± 78,76 

érett termésfal 1429,857 ± 119,541 1570,281 ± 28,951 4816,47 ± 66,83 

éretlen 

termésfal 
1205,598 ± 73,270 1347,583 ± 35,621 4327,14 ± 39,41 

C. benghalensis érett mag 1691,492 ± 153,326 1773,039 ± 34,323 5640,41 ± 68,91 

éretlen mag 1598,913 ± 139,436 1791,784 ± 1,662 5608,26 ± 23,26 

érett termésfal 1702,417 ± 146,458 1815,860 ± 28,173 5501,75 ± 51,16 

éretlen 

termésfal 
3132,134 ± 121,553 1862,025 ± 166,608 5558,02 ± 35,86 

C. liberica érett mag 2212,817 ± 204,156 2745,598 ± 74,097 5872,52 ± 52,23 

éretlen mag 1200,423 ± 106,076 1750,142 ± 9,326 5415,33 ± 15,04 

érett termésfal 3307,812 ± 93,589 3386,733 ± 40,773 2740,56 ± 38,68 

éretlen 

termésfal 
2070,049 ± 159,152 2396,324 ± 145,552 5721,80 ± 8,53 
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Azonban a három vizsgálati eljárás pontatlansága elfogadható volt (ECL:≤5%, DPPH:≤10%, 

ORAC:≤2%). A DPPH módszer során kapott adatokat %TAC/g formában fejeztük ki a 

korábban leírt egyenlet alapján. Az ECL módszerrel és a DPPH technikával kapott százalékban 

kifejezett antioxidáns kapacitás értékek viszonylag szoros korrelációt mutattak (r2=0,6107, 

p=0,161, Student féle t-próba). A két módszer között a legnagyobb különbséget a C. 

benghalensis éretlen termésfala esetén tapasztaltuk, ahol a DPPH technika sokkal magasabb 

antioxidáns kapacitást mutatott, mint a kemilumineszcenciás módszer (26. ábra). Kísérleteink 

során minden esetben az ORAC esszé adta a legmagasabb értékeket, melyek nem korreláltak a 

másik két módszer eredményeivel. Érdekesség, hogy a 2011-ben Kiran és mtsai által publikált 

eredményekhez képest mi a C. benghalensis érett termés kivonatának antioxidáns aktivitását 

alacsonyabbnak találtuk, azonban az éretlen termésfal magasabb aktivitást mutatott a mi 

tanulmányunkban DPPH módszerrel mérve.  

A vizsgált növények közül a libériai kávé érett termésfalának „scavenger” aktivitása volt a 

legjelentősebb (Patay és mtsai 2016b).  

 

26. ábra: A vizsgált kávéfajok „scavenger” aktivitása DPPH módszerrel.  
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VI. Diszkusszió 
 

VI.1.  Citotoxicitás, citoprotekció 

Multiparaméteres lumineszcens sejt életképesség vizsgálatunk során kimutattuk, hogy 

a sejtek életképességének értékelése gyakran bonyolult, nehézségekbe ütközünk és egyetlen 

paraméter mennyiségi meghatározása (pl.: intracelluláris ATP vagy észteráz aktivitás) gyakran 

félrevezető lehet. Bebizonyítottuk, hogy az észteráz-függő fluorogén próba CAM nem igazi 

életképesség paraméter, mivel az intracelluláris fluoreszcencia kialakulása nem ATP-függő 

folyamat. A fluoreszcencia intenzitás inkább a sejtszámot tükrözi az életképesség helyett. 

Annak érdekében, hogy több végpontot tudjunk mérni az adherens sejteken, kidolgoztunk egy 

egyszerű perklórsavas kezelést mikroplate technika alkalmazásával. A PCA extrakció ún. arany 

standardként tekinthető az intracelluláris ATP mérésére (Chida és mtsai 2012). Tudomásunk 

szerint ez az első alkalom, amikor PCA extrakciót alkalmaznak arra a célra, hogy ugyanabból 

a sejtes mintából egyidejűleg meghatározzák az intracelluláris ATP-t, calcein fluoreszcenciát, 

intracelluláris fehérjét és a sejtszámot (kiegészítésként DAPI magfestés).  

Amikor a CAM-ra, mint potenciális viabilitás paraméterre tekintünk, gyakran azt feltételezzük, 

hogy a halott sejtek vagy a sérült membránokkal rendelkező sejtek nem tartják bent a calceint 

(Neri és mtsai 2001). Ezzel szemben azt állapítottuk meg korábban elvégzett fluoreszcencia 

polarizációs méréseink során, hogy a Jurkat sejtek esetében a 0,1 % Tr X-100 kezelés nem 

eredményezte az intracelluláris calcein kiáramlását (a P értékek csak 10-20 %-al csökkentek 30 

percen belül, nem publikált adat).  

Az NaF jól ismert glikolízis inhibitor (Wang és mtsai 2001; Poncet és mtsai 2003; Nie és Lu 

2008; Barbiera és mtsai 2010), míg az NaN3-ról azt feltételezik, hogy a terminális oxidáció 

útvonalaiban okoz zavart (Wilson és mtsai 1990; Bacallo és mtsai1994; Vysolmerski és 

Lagunoff 1998; Kang és mtsai 2001), főként apoptotikus sejtvesztést idéz elő (Chen és 

mtsai1998, Inomata és Tanaka 2003). Az NaF kezelés hatással van a protein szintézisre és/vagy 

előidézheti a protein felszabadulását az ATP depletált sejtekből és a sejtcklus leállítását okozza 

dózis-és időfüggő módon (Nguyen Ngoc és mtsai 2012). Az NaF hosszú távú expozíció után 

fokozott ROS termelést és apoptózist idéz elő (Nguyen Ngoc és mtsai 2012; Li és mtsai 2013). 

Az irodalomban azt írják le, hogy csak 8 órás kezelés után fejti ki az apoptózis indukáló hatását 

(Thrane és mtsai 2001), ezt alátámasztják a 4 órás kezelést követően kapott flow citometriás 

adataink. 

Az OTA széles körben ismert mikotoxin, számos toxikus hatást fejt ki a sejtekre, beleértve a 

ROS-termelést, ATP depléciót, protein szintézis gátlását, mely elvezet a kezelt sejtek 
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apoptotikus/nekrotikus sejthalálához. Elsősorban a tubuláris vesesejtek, de a májsejtek is az 

OTA fő célpontjai (Mally és mtsai 2006). Azapoptózis/nekrózis mérése és a sejtciklus analízise 

hasznos adatokat ad a toxikus károsodások jellemzésére. Korábbi kísérleteinkben teszteltük az 

alacsony OTA koncentráció (<15 µM) hatását MDCK sejteken. Befejezésként az apoptózis 

méréshez FITC-Annexin V+PI technikát alkalmaztunk, a sejtciklus analízist pedig PI festéssel 

végeztük Poór és mtsai szerint (2013). 

Ebben az esszében az apoptotikus sejteket SubG1 populációként lehet detektálni alacsony DNS 

tartalommal. Tanulmányunkban az alkalmazott 0-10 µM OTA koncentráció nem okozta az 

apoptotikus SubG1 csúcs megjelenését (nem publikált adatok). Áramlási citometriás 

vizsgálataink alátámasztották azt a kezdeti hipotézisünket, mely szerint az 

apoptózis/nekrózis/életképesség esszék erősen függnek az alkalmazott technikától és az 

alkalmazott, kérdéses toxin hatásmechanizmusától. 

Az NaF kezelést követően kapott ATP és flow citometriás adataink ellentmondani látszanak a 

megalapozott energia elméletnek, miszerint szükség van ATP-re az apoptotikus folyamatok 

befejezéséhez (Tsujimoto 1997). Másrészről, az OTA az összetett hatásmechanizmusával és a 

hosszútávú expozíciós idejével kedvez az apoptózis indukciónak. Az ATP szint súlyos 

kimerülése lehetséges, hogy egy apoptózisból nekrózisba történő váltás jele (Leist és mtsai 

1997; Bharti és mtsai 2004). Az egyik lehetséges magyarázat az NaF kezelés esetén kapott 

alacsony apoptózis arányra a rövid inkubációs idő (4 óra) és az, hogy a nagy dózisú (20 mM) 

NaF expozíció az ATP szint csökkenését gyorsabban idézi elő, mint az egész időtartam, mely 

szükséges az apoptotikus folyamatokhoz. 

Weyermann és mtsai 2005-ben a sejtek életképességét vizsgálták többváltozós esszékkel (LDH 

kibocsátás, ATP, MTT) különböző toxikus anyagok alkalmazásával, beleértve az NaN3-t is. 

Konklúziójuk a miénkhez hasonló volt, nevezetesen az, hogy az ATP a legérzékenyebb 

paraméter, de a megfelelő viabilitás esszé kiválasztása gyakran nehéz és az eredményeket 

számos ismeretlen tényező befolyásolhatja. 

A különböző sejtes válaszok nyomon követésére egyre szélesebb körben alkalmazzák a zöld 

és/vagy piros fluoreszcens fehérjét (GFP és RFP) expresszáló sejtvonalakat (proliferáció, 

apoptózis, nekrózis, stb.). Ez a technika lehetővé tesz in vivo méréseket is (Yamamoto és mtsai 

2004; Hoffmann 2008). Ezen fluoreszcens fehérjék stabil expressziója egyszerűvé teszi az ép 

sejtek megjelenítését és mennyiségi meghatározását. Ugyanakkor a GFP technika is magában 

foglalja a munkánkban felvázolt nehézségeket, problémákat. Az ATP tartalom kimerülése 

befolyásolhatja a GFP szintézist és a kritikus ATP depléciót, de a nem teljesen halott sejtek 

felszabadíthatják fluoreszcens fehérjéiket, beleértve a GFP-t is. 
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A fehérjeszintézis tekintetében, munkánk egyik kritikája lehet, hogy mi az ATP/protein 

hányadost viabilitás paraméterként alkalmaztuk, mivel a protein szintézis erősen ATP függő. 

Méréseinkből kitűnik, hogy az ATP szint nem az egyetlen tényező, mely meghatározza a sejtek 

fehérje szintézisének aktivitását. Másrészt jól ismert tény, hogy az intracelluláris ATP forgalom 

nagyon gyors, ellentétben a fehérjeszintézis rátájával és a különböző sejtek eltérő metabolikus 

választ adnak az ATP deplécióra (Wieser és Krumschnabel 2001). A magfestés megbízhatóbb 

referenciaként szolgálhat, mint a fehérjeszint, de szem előtt kell tartani, hogy a sejtek energia 

ellátása a DNS szintézist is befolyásolja. 

Összefoglalva, mi azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy egyetlen egy életképesség megközelítés 

alkalmazása gyakran félrevezető lehet, még akkor is, ha egy referencia értéket használunk (pl.: 

intracelluláris fehérje). Azt is érdemes megemlíteni, hogy azt az egyszerű kérdést, hogy a sejt 

„élő vagy halott”, gyakran nehéz megválaszolni a széleskörű reverzibilis változások miatt (ATP 

depléció, protein szintézis). Véleményünk szerint az életképesség vizsgálatok nagyban függnek 

az alkalmazott vegyületek toxicitási mechanizmusától, azt jelezve, hogy nagyon óvatosnak kell 

lennünk a toxicitási adatok értelmezésekor és erősen ajánlott minél több lehetséges 

megközelítést alkalmazni, megvizsgálni. Az általunk alkalmazott többváltozós vizsgálat 

összetett, úgy gondoljuk, hogy a több különböző paraméter értelmezése közelebbi betekintést 

adhat az életképesség finom változásaiba sejtes toxicitás modellekben. 

Munkánk során vizsgáltuk a FIS és a GER excitációs és emissziós fluoreszcens 

spektrumát PBS-ben, továbbá elemeztük a natív és kémiailag módosított BCD flavonoidokkal 

( FIS, GER) alkotott komplexeit is fiziológiás körülmények között fluoreszcens spektroszkópiát 

alkalmazva. Azt is vizsgáltuk, hogy a CD-k milyen hatást fejtenek ki a FIS és GER sejtes 

hatásaira. Ezen tanulmány során főbb megfigyeléseink a következők voltak: (1) A CD-k 

növelik mind a FIS, mind a GER fluoreszcens jelét, a kémiailag módosított BCD-k sokkal 

erősebben fokozzák a fluoreszcenciát, mint a natív BCD; (2) A FIS és a GER tautomerjeinek 

fluoreszcens spektruma a különböző CD-k jelenlétében eltérő változásokat mutat, míg a két 

tautomer ugyanazon CD-vel alkotott komplexének kötési állandója hasonló; (3) A kémiailag 

módosított BCD-k képesek szignifikánsan erősebb komplexeket kialakítani a FIS-el és a GER-

el, mint a nativ BCD; (4) Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a CD-k eredményesen 

alkalmazhatóak a FIS és a GER hatékony fluoreszcencia fokozóiként. (5) A BCD, HPBCD 

vagy DIMEB egyidejű jelenléte nem módosította jelentősen a FIS vagy GER hatásait HepG2 

sejtvonalon. Amikor a HepG2 sejteket együtt kezeltük GER-el (25 vagy 50 µM) és DIMEB-el 

(1 mM), akkor ez az ATP és protein szintek szignifikáns csökkenéséhez vezetett. Poór és mtsai 

2015-ben kimutatták, hogy a HepG2 sejtvonallal alkalmazott modell alkalmas arra, hogy 
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tanulmányozzuk a Zearalenon-CD kölcsönhatások sejtekre gyakorolt hatását. Eredményeink 

alapján azt lehet mondani, hogy a CD-knek nem tudtuk megfigyelni releváns befolyását a FIS 

és a GER antiproliferatív hatására. Egy korábbi vizsgálatban mikrokapszulázott FIS (béta és 

gamma CD-kel) szignifikánsan magasabb hatást fejtett ki, mint a FIS önmagában (Zhang és 

mtsai 2015). Másrészről, Mohtar és mtsai 2017-ben megfogalmazták a FIS sulfobutil-éter-β-

CD-vel alkotott komplexét és hasonlóan a mi eredményeinkhez, a FIS - szulfobutiléter-β-CD 

komplex gyakorlatilag ugyanolyan mértékben idézett elő az A549 sejtekben életképesség 

csökkenést, mint a FIS önmagában (Mohtar és mtsai 2017).  

Vizsgáltuk a zearalenon fluoreszcens tulajdonságait ammónium acetát pufferben, a β-

ciklodextrinek hatását a ZEA fluoreszcenciájára, metanolban és acetonitrilben oldott ZEA 

fluoreszcenciáját összehasonlítottuk vizes pufferben BCD/DIMEB jelenlétében vagy anélkül, 

továbbá in vitro sejtes modellekben teszteltük a BCD és DIMEB befolyását a ZEA toxikus 

hatására. Tanulmányunk során megállapítottuk a korábbi kísérletekkel megegyezően, hogy a 

ZEA-nak két fluoreszcens gerjesztési hullámhossza van (Appell és Bosma 2011). 275 nm 

excitációs hullámhossz mellett magasabb fluoreszcencia emissziós jeleket figyeltünk meg, mint 

315 nm excitációs hullámhossz esetén. Mennyiségi analitikai mérések esetén (pl.: HPLC-FLD) 

jobb azt alkalmazni, mivel magasabb az érzékenysége is. Mindkét gerjesztési hullámhosszon 

vizsgáltuk a ZEA fluoreszcenciájának fokozását ciklodextrinekkel és szerves oldószerekkel. 

Másfelől, a 315 nm alkalmazása esetén sokkal kevesebb spektroszkópiai nehézséggel és 

interferenciával szembesülünk. Pont ezen okok miatt a ZEA ciklodextrinekkel alkotott komplex 

formáinak vizsgálatát 315 nm excitációs hullámhosszon végeztük el. Azonban megerősítő 

méréseket végeztünk 275 nm-n is, a kapott eredmények nagyon jó korrelációt mutattak (az 

eredményeket nem tüntetem fel). A ZEA deprotonációja a flureszcencia emissziós maximum 

eltolódásához vezetett (455 nm          413 nm). A ZEA pKa1 értéke (7,6) azt sugallja, hogy savas 

és fiziológiás körülmények között a ZEA nem ionos formája dominál vizes oldatban (Lemke 

és mtsai 1998).  

A ZEA-CD kölcsönhatásokat pH 5 mellett vizsgáltuk ammónium acetát pufferben, mivel ezen 

a pH értéken erősen dominál a ZEA nemionos formája. A ZEA ciklodextrinekkel történő 

komplex képzése minden esetben a mikotoxin fluoreszcenciájának erős fokozását okozta. 

Mivel a vízmolekulák képesek hatékonyan kioltani a ZEA fluoreszcenciáját, a szerves 

oldószerek vagy detergensek jelenléte, valamint a ciklodextrinek apoláros ürege egyfajta 

védelemként működhet a kioltó hatás irányában (Dall’Asta és mtsai 2008; Dall’Asta és mtsai 

2009; Appell és Bosma 2011). A β-ciklodextrinek (kivéve QABCD) hatására a ZEA 

fluoreszcenciája sokkal szembetűnőben emelekedik, mint a Ɣ-ciklodextrinek (GCD and 
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HPGCD) estén. A kémiailag módosított, tesztelt β-ciklodextrinek közül csak a metilált 

származékok (RAMEB és DIMEB) idéztek elő magasabb emelkedését a ZEA 

fluoreszcenciájában, mint a BCD . Ez jó egyezést mutat Dall'Asta és mtsai (2009) által végzett 

tanulmánnyal, ahol a ZEA komplex formáit vizsgálták BCD-vel, HPBCD-vel és IMEB-el. Az 

is egy érdekes megfigyelés, hogy a véletlenszerűen metilált CD (RAMEB) gyengébb hatást 

gyakorol a ZEA-ra, mint a 2,6-di-O-mezilált származék (DIMEB). 

Mivel a különböző szerves oldószerek jelenléte a ZEA fluoreszcenciájának fokozását 

eredményezi (Szemán és mtsai 2002) és mivel nem találtunk adatot arra, hogy közvetlenül 

összehasonlítanák a ZEA fluoreszcenciájának fokozódását szerves oldószerek vs. 

ciklodextrinek hatására, mi a metanol és acetonitril (a fordított fázisú HPLC-eluensek 

leggyakrabban alkalmazott szerves komponensei) hatását teszteltük 2 mM BCD és DIMEB 

esetén ammónium acetát pufferben (pH 5). Eredményeink azt mutatják, hogy a metanol és/vagy 

acetonitril jelenléte erősen fokozza a ZEA fluoreszcens jelét és ezen a módon növeli a 

fluoreszcens detektálásának érzékenységét. Azonban a ciklodextrinekkel történő 

összehasonlítás vizes oldatban kiemeli, hogy a BCD vagy DIMEB hasznosítása sokkal nagyobb 

fluoreszcencia fokozódáshoz vezet, mint amit metanolban vagy acetonitrilben tapasztalunk (17. 

ábra). Korábbi tanulmányok (Seidel és mtsai 1993; Szemán és mtsai 2002; Dall’Asta és mtsai 

2008) és saját megfigyeléseink azt sugallják, hogy a CD-k nagyon alkalmasak arra, hogy 

javítsák a fluoreszcens analitikai módszerek érzékenységét, még a szerves oldószerek 

hiányában is. A 17. ábra bemutatja, hogy BCD és DIMEB jelenlétében a ZEA hasonló 

fluoreszcencia fokozódása volt megfigylehető 275 nm excitációs hullámhossz mellett 

Teszteltük a β-ciklodextrinek potenciális védő hatását ZEA-val szemben in vitro 

sejttenyészeteken. Mivel a BCD-k stabil komplexet képeznek a ZEA-val, azt feltételeztük, hogy 

a ZEA együttes alkalmazása ciklodextrinekkel csökkentheti a mikotoxin celluláris felvételét és 

ily módon enyhíti a ZEA által indukált toxicitást HepG2 sejteken. A BCD az alkalmazott 1 és 

2,5 mM koncentrációban nem volt toxikus. Továbbá, amikor a sejteket együtt kezeltük ZEA-

val és BCD-vel, akkor hatékonyan enyhült a ZEA által kifejtett toxicitás mértéke a HepG2 

sejteken (19. ábra). Az 1 mM DIMEB viszont önmagában véve is szignifikáns csökkenést 

eredményezett az élő sejtekben. Ez a jelenség két ténnyel magyarázható: (1) A DIMEB nagyon 

stabil komplexet képez a koleszterinnel (logK = 5,74) (Yu és mtsai 2006), amely a sejtmembrán 

egyik nagyon fontos alkotórésze, ezért a DIMEB millimoláris koncentrációja is árthat a sejt 

fiziológiájának (Castagne és mtsai 2009;  Kiss és mtsai 2010). (2) A DIMEB a folyékony fázisú 

endocitózison keresztül bejut a sejtekbe és ez a sejtes akkumuláció valószínűleg szintén képes 

megzavarni a sejtek fiziológiáját (Fenyvesi és mtsai 2014). Amikor a sejteket csak 0,5 mM 
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DIMEB-el kezeltük, a HepG2 sejteken nem figyeltünk meg negatív hatást. Abban az esetben, 

amikor a sejteket ZEA-val és 0,5 mM DIMEB-el kezeltük, nem csökkent a ZEA által okozott 

toxicitás mértéke, annak ellenére, hogy sokkal erősebb affinitással kötődik a ZEA-hoz, mint a 

BCD. Ezt a megfigyelést ismét a CD-k koleszterollal történő komplex képzésével lehet 

magyarázni. A BCD sokkal stabilabb komplexet képez a ZEA-val (logK = 3,99), mint a 

koleszterinnel (logK = 3,28) (Yu és mtsai 2006), ezért a BCD  elzárhatja a mikotoxin molekulát, 

amely a HepG2 sejtek rossz ZEA felvételét eredményezheti. Ezzel szemben a DIMEB 

lényegesen magasabb preferenciát mutat a koleszterin felé (logK = 5,74), mint a ZEA felé (logK 

= 4,76), így a vendégmolekula (ZEA) könnyen cserélhető koleszterinnel, mely a DIMEB védő 

hatásának elvesztését okozza. 

Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy szükséges megtalálni azon kémiailag módosított 

ciklodextrineketmelyek sokkal stabilabb komplexet képeznek a ZEA-val, mint a koleszterinnel 

abban az esetben, ha a ciklodextrineket in vivo méregtelenítésre szeretnénk használni. 

 

VI.2.  Antioxidáns kapacitás tesztek (DPPH, ECL és ORAC) 

Munkánk egyik részében egy új, luminol alapú, erősített kemilumineszcens antioxidáns 

kapacitást meghatározó mikrolemez esszét alkalmaztunk különböző biológiai mátrixokban. 

Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az optimalizált ECL TAC esszé 

alkalmas a különböző biológiai minták (növényi kivonatok és emberi szérumminták) 

analízisére. Hangsúlyozni kell, hogy a szérumminták esetében a hemolízis nem befolyásolja a 

vizsgálatot. Viszont az nem zárható ki, hogy bizonyos minták endogén peroxidáz aktivitást 

mutatnak, és ez esetben az ECL technika nem alkalmazható. A validációs adatok alátámasztják, 

hogy a módszerünk pontos, precíz és gyors  (10 perc). Az általunk javasolt módszer talán 

alkalmazható lenne különböző farmakológiai és toxikológiai modellekben, illetve széles körben 

alkalmazható biológiai mintákban. 

A módszerek összehasonlítása érdekében végzett kísérleteink (lsd. V..4.1.3. fejezet) során 

megállapítottuk, hogy szisztematikus szignifikáns különbség van az ECL és az ORAC 

vizsgálatok esetén kapott mérési eredmények között. Ezzel a jelenséggel gyakran 

találkozhatunk az irodalomban, ahol különböző TAC módszereket hasonlítanak össze (Moon 

és Shibamoto 2009; Wang és mtsai 2017). Amikor komplex biológiai mintákkal foglalkoznak 

(pl. növény kivonatok), akkor a különböző TAC vizsgálatok eltérő eredményeket mutatnak. A 

nem egységes adatok oka részben az, hogy az alkalmazott technikák eltérő elven működnek, 

részben pedig a különböző kalibrátorok használata. Sajnos nincsen egy általános kalibrátor amit 
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különböző vizsgálatokhoz javasolnának, és a legtöbb esetben hagyományos okok határozzák 

meg az adott kalibrátor jellegét. 

Munkánk során elvégeztük szeptikus betegcsoport TAC analízisét is. Az V.4.1.4. fejezetben 

leírtak alapján a szeptikus betegcsoport TAC értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 

kontrol csoport esetén (24.A ábra). Szignifikánsan magasabb TAC adatokat találtunk a nem 

túlélő csoportban, összehasonlítva a túlélők értékeivel, valamint a nem túlélőkben a kontrol 

csoporttal szemben is (24.B ábra). Lehetséges, hogy a megnövekedett TAC értékek a szeptikus 

betegek esetében a szervezet azon képességét tükrözik, hogy megpróbálja növelni a védekező 

mechanizmusait a szisztémás gyulladások elleni küzdelemhez. A TAC szintek segítenek 

felmérni a betegség súlyosságát és szintén prediktív értékkel rendelkeznek a szepszis 

kimenetelét tekintve.  

Munkánk másik felében három kávéfaj antioxidáns aktivitását határoztuk meg három, 

különböző vizsgálati módszerrel (ECL, DPPH, ORAC esszé) és az így kapott eredmények 

összehasonlítását is elvégeztük. Az ECL és a DPPH esszék során kapott antioxidáns aktivitás 

értékek minden esetben laza korrelációt mutattak egymással, míg szorosabb összefüggés volt 

megfigyelhető az ECL technika és a DPPH módszer eredményei között. Az ORAC esszé 

minden esetben jóval magasabb Trolox ekvivalens értéket mutatott a másik két módszerhez 

képest, ami tükrözheti a vizsgálatok közötti, reaktív antioxidáns vegyületekben rejlő 

különbségeket. Annak ellenére, hogy a kereskedelemben a libériai kávét használják legkevésbé, 

zöld magjának antioxidáns hatása hasonló az arab és a robuszta kávééhoz (Teo és mtsai 2014). 

Annak érdekében, hogy meg tudjuk magyarázni a különböző módszerek esetében kapott 

különbségeket, tervezzük elkülöníteni a vizsgált kávéfajok aktív komponenseit és megmérni 

ezek antioxidáns aktivitását külön-külön mindegyik technikával. 

Vizsgálataink során a bengáli kávé esetében az éretlen magban és termésfalban észleltük a 

legmagasabb értékeket a DPPH módszert alkalmazva, az érett termésfalat ORAC módszerrel 

hasonlítottuk össze a többi vizsgált fajjal. A libériai kávé minden egyes tanulmányozott 

részében a kemilumineszcenciás módszerrel kaptuk a legmagasabb értékeket. 

Az alkalmazott antioxidáns esszék közül a DPPH és ECL módszerrel mért értékek laza 

korrelációt mutattak ellentétben az ORAC vizsgálat során kapott adatokkal, míg szorosabb 

összefüggés volt megfigyelhető az ECL technika és a DPPH módszer által kifejezett 

antioxidáns potenciál között mindegyik kávéfaj mintájában. AZ ORAC esszé esetén kapott 

sokkal magasabb antioxidáns aktivitás értékek tükrözhetik a reaktív antioxidáns vegyületekben 

rejlő különbségeket a vizsgálatok között és/vagy a riportermolekulákkal megváltozott 

reaktivitást. 
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