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Rövidítések jegyzéke 

 

ACD       alfa-ciklodextrin 

AhR       aril-hidorkarbon receptor 

ANOVA      analysis of variance 

AOH       alternariol 

BBP       β-ciklodextrin gyöngypolimer 

BCD       béta-ciklodextrin 

BSA       marha szérum albumin 

CD       ciklodextrin 

CYP       citokróm P450 

EFSA       European Food Safety Authority 

EGFR       epidermal growth factor receptor 

ER       ösztrogénreceptor 

FBS       fötális borjú szérum 

FLD       fluoreszcens detektor 

GCD       gamma-ciklodextrin 

HPLC       nagyhatékonyságú  

       folyadékkromatográfia 

HSA       humán szérum albumin 

IL-1β       interleukin-1β 

IL-6       interleukin-6 

IL-8       interleukin-8 

IU       nemzetközi egység (international unit) 

K       kötési állandó 

KSV       Stern-Volmer quenching konstans 

LIF       lézer-indukált fluoreszcencia 

LOD       kimutathatósági határ/limit of detection 

PBS       phosphate-buffered saline  

PSA       sertés szérum albumin 

QABCD      kvaterner-ammónium β-ciklodextrin 
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QAGCD      kvaterner-ammónium γ -ciklodextrin 

RAMEB      random metilált β-ciklodextrin 

RAMEG      random metilált γ-ciklodextrin 

SBBCD       szulfobutil-β-ciklodextrin 

RLU       relative light unit 

RNS       ribonukleinsav 

RSA       patkány szérum albumin 

SEM       standard error of the mean 

TNF-α       tumor nekrózis faktor-α 

ttkg       testtömegkilogramm 

UV       ultraibolya 

UV-Vis      ultraibolya-látható  

λem        emissziós hullámhossz 

λex       gerjesztési hullámhossz 
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Bevezetés, célkitűzések 

Az alternariol az Alternaria fonalas gombák által termelt, karcinogén és xenoösztrogén 

hatású mikotoxin, amely gyakran megtalálható szennyezőként paradicsomlében, borban és 

olajos magvakban. A humán szérum albumin a keringésben legnagyobb mennyiségben 

megtalálható plazmafehérje. Az endogén és exogén vegyületek albuminkötődése egyes 

esetekben jelentősen befolyásolhatja azok farmako- vagy toxikokinetikai tulajdonságait. A 

ciklodextrinek glükóz egységekből felépülő gyűrű alakú molekulák, amelyeket hidrofil külső 

részük és lipofil belső üregük alkalmassá tesz „gazda-vendég” típusú zárványkomplexek 

kialakítására apoláros molekulákkal (többek között mikotoxinokkal). Korábbi vizsgálatok 

alapján a ciklodextrin technológia jól használható analitikai vizsgálatok érzékenyítésére, 

továbbá alkalmas lehet új mikotoxinkötő molekulák kifejlesztésére is. 

Kísérleteink során célul tűztük ki az alternariol kölcsönhatásainak vizsgálatát 

albuminnal és ciklodextrinekkel annak érdekében, hogy a mikotoxin toxikokinetikai 

sajátságairól pontosabb képet kapjunk, továbbá, hogy új ciklodextrin alapú mikotoxin kötő 

molekulákat azonosíthassunk. A kötési állandók meghatározását fluoreszcencia 

spektroszkópiai módszerekkel végeztük. Az alternariol albuminon elfoglalt kötőhelyét 

spektroszkópiai és ultraszűréses módszerekkel vizsgáltuk. Az alternariol ciklodextrinekkel 

képzett komplexeinek stabilitását és a fluoreszcencia erősítést savas, fiziológiás és lúgos pH-

kon teszteltük. A vízben nem oldódó β-ciklodextrin gyöngypolimer toxinkötő képességét 

vizes oldatokban, továbbá alternariollal szennyezett vörösborban és paradicsomlében is 

vizsgáltuk.   

Értekezésemben röviden összefoglalom az alternariollal, humán szérum albuminnal, 

ciklodextrinekkel és mikotoxin-mentesítési stratégiákkal kapcsolatos legfontosabb 

ismereteket. Emellett részletesen bemutatom a téma kapcsán elvégzett kísérleteket, valamint 

azt, hogy az alternariol-albumin és alternariol-ciklodextrin kölcsönhatásoknak milyen 

gyakorlati jelentőségük és/vagy felhasználási területeik lehetnek.  
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1. Irodalmi áttekintés 

1.1. Alternariol 

1.1.1. Az AOH előfordulása és az ehhez kapcsolódó expozíció 

A mikotoxinok a fonalas gombák anyagcsere-folyamatai során képződő toxikus, 

szekunder metabolitok. Széleskörű előfordulásuk, valamint változatos kémiai szerkezetük és 

toxicitásuk miatt a szennyezett növényi vagy állati eredetű termékekkel a szervezetbe jutva 

egészségügyi kockázatot jelentenek (Hussein és Brasel, 2001; Cozzini és mtsai., 2008). Az 

alternariol (AOH; 1. ábra) az Alternaria fajok által termelt, dibenzo-α-piron szerkezetű, nem 

gazdaspecifikus (ún. „non-host-specific”) mikotoxin (Dall’Asta és mtsai., 2014). Számos 

feldolgozatlan növényi termésben megtalálható szennyezőként: kimutatták paradicsomban, 

citrusfélékben, olajos magvakban, almában, olívabogyóban (Scott és mtsai., 2006; Ostry, 

2008; Fan és mtsai., 2016), ugyanakkor előfordul feldolgozott termékekben, pl. borban, 

áfonya- és paradicsomlében is (Ostry, 2008; Escrivá és mtsai., 2017; Solfrizzo, 2017). 

Emellett az AOH-t máriatövis-tartalmú (Silybum marianum, Asteraceae), hepatoprotektív, 

valamint a menopauza kezelésére szolgáló vöröshere (Trifolium pratense L., Fabaceae) 

virágot, lenmagot (Linum usitatissimum L., Linaceae) és szóját (Glycine max, Fabaceae) 

tartalmazó étrend-kiegészítőkben is kimutatták (Crudo és mtsai., 2019).   

 

 

1. ábra: Az alternariol kémiai szerkezete. 
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Az Alternaria penészgombák jó hidegtűrő képességének és az általuk termelt mikotoxin 

magas hőstabilitásának köszönhetően az AOH még a hűtve tárolt zöldségekben és 

gyümölcsökben is megjelenhet (Escrivá és mtsai., 2017), valamint a szennyezett 

élelmiszerekből még magas hőmérsékleten történő hőkezeléssel (80-200°C) is csak nehezen 

távolítható el (Janić Hajnal és mtsai., 2016; Fan és mtsai., 2016). Az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority; EFSA) adatai alapján egy 

átlagos felnőtt táplálkozás révén történő expozíciója AOH-lal naponta 1,9-39 ng/ttkg közé 

tehető, ami meghaladja a biztonságos, napi 2,5 ng/ttkg küszöbértéket (EFSA, 2011). Az 

Alternaria toxinokkal (AOH, alternariol-metil-éter, tenuazonsav és tentoxin) szennyezett 

bébiételekkel és tápszerekkel táplált csecsemők és kisgyermekek toxin-expozíciójának 

mértéke a felnőttekéhez képest két-háromszoros is lehet, hiszen az ő táplálékfogyasztásuk a 

testtömegükhöz viszonyítva magasabb, mint egy felnőtt esetében (Hessel-Pras és mtsai., 

2018; Crudo és mtsai., 2019).  Ennek ellenére még napjainkban sincs egyértelmű szabályozás 

az élelmiszerekben előforduló Alternaria toxinok, köztük az AOH megengedhető 

mennyisége kapcsán (Patriarca és mtsai., 2007; EFSA, 2011; Lee és mtsai., 2015). 

 

1.1.2. Az AOH toxikokinetikai tulajdonságai 

Egereken végzett in vivo toxikokinetikai vizsgálatok alapján az AOH alacsony orális 

biohasznosulással rendelkezik. A kísérletben alkalmazott radioaktív izotóp technikával jelölt 

(14C) mikotoxin 9%-át mutatták ki az állatok vizeletében, míg 90%-a a széklettel ürült 

(Schuchardt és mtsai., 2014). A legfrissebb állatkísérletes eredmények megerősítik, hogy 

patkányokban az AOH 6-10%-a exkretálódik vizelettel, valamint a vizeletben a mikotoxin 

konjugált metabolitjai (szulfát-, glükuronid- és glikozid-konjugátumok) is megjelennek 

(Puntscher és mtsai., 2019a). A széklettel történő exkréció kapcsán azonban a korábbiaknak 

ellentmondó eredmények születtek: a vegyület mindössze 9%-át mutatták ki a legnagyobb 

dózisú AOH-lal kezelt (50 mg/kg) kísérleti állatoktól gyűjtött székletmintákban (Puntscher 

és mtsai., 2019a). Ez az eredmény ugyanakkor megkérdőjelezhető, ugyanis későbbi 

vizsgálatok jól reprodukálták Schuchardt és kutatócsoportjának 2014-es eredményét: az 50 

mg/kg Alternaria extraktummal kevert tápot fogyasztó állatok székletében a szervezetbe 

juttatott AOH mennyiségének 89%-át detektálták (Puntscher és mtsai., 2019b). Észak-
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Nigériában élő, mikotoxinnal szennyezett ételeket fogyasztó emberek vizeletmintáiból 

szintén sikerült az AOH-t kimutatni, a legmagasabb mért koncentráció 0,2 ng/mL volt 

(Sarkanj és mtsai., 2018). Az AOH biotranszformációját tekintve a CYP-katalizált oxidáció 

során képződő hidroxi-alternariol metabolitok a legjelentősebbek (Pfeiffer és mtsai., 2008; 

Burkhardt és mtsai., 2011), emellett a mikotoxin korábban említett konjugátumainak 

képződéséről is beszámol a szakirodalom (Sarkanj és mtsai., 2018; Puntscher és mtsai., 

2019a). 

 

1.1.3. Az AOH toxikus hatásai 

Az AOH akut toxicitása nem jelentős (EFSA, 2011), ugyanakkor a krónikus expozíció 

számos káros hatás kiváltásáért lehet felelős. Az ösztrogénnel szerkezeti hasonlóságot mutató 

AOH 10.000-szer alacsonyabb affinitással kötődik az ER-α és 2.500-szor alacsonyabb 

affinitással az ER-β ösztrogén receptorokhoz, mint az endogén agonista 17β-ösztradiol 

(Lehmann és mtsai., 2006; Frizzell és mtsai., 2013). Azonban gyenge ösztrogénszerű hatását 

így is megfigyelték több in vitro modellben (Frizzell és mtsai., 2013; Fraeyman és mtsai., 

2017). További vizsgálatokban kimutatták, hogy az AOH in vitro modellben csökkenti a 

progeszteron szintézist (Tiemann és mtsai., 2009). Emellett a szteroid hormonok 

bioszintézisében szerepet játszó fehérjék szintézisére gyakorolt gátló vagy serkentő hatással 

és a szteroidok biotranszformációjában érintett enzimek (pl. a CYP11A1 és CYP21A2) up-

regulációjával a celluláris szteroidogenezist is befolyásolja (Kalayou és mtsai., 2014).  

Az AOH fötotoxicitásával kapcsolatban ellentmondó adatok állnak rendelkezésre: csirke 

embriókban nem mutatott fötotoxikus vagy teratogén hatásokat (Griffin és Chu, 1983), 

ugyanakkor rágcsáló modellekben (egér, hörcsög) a fejlődő embriókra toxikusnak bizonyult 

(Prieto-Simón és mtsai., 2007). 

Az AOH mutagén, karcinogén és genotoxikus hatása ugyancsak jelentős. Liu és 

munkatársai kimutatták, hogy azokban a régiókban, ahol nagy mennyiségben fogyasztottak 

Alternaria mikotoxinokkal szennyezett élelmiszereket, jelentősen megnövekedett a 

nyelőcső-daganatok incidenciája (Liu és mtsai., 1992). A mikotoxin genotoxicitásának egyik 

fő mechanizmusa a topoizomeráz I és II enzimek gátlása (különösen a topoizomeráz IIα-t 

érdemes kiemelni, ami iránt az AOH lényegesen nagyobb affinitást mutat az enzim többi 
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izoformájához képest) (Hessel-Pras és mtsai., 2018). Ennek következményeként, a kovalens 

topoizomeráz-DNS komplex stabilizálódik és DNS-lánctörések következhetnek be (Fehr és 

mtsai., 2009; Solhaug és mtsai., 2016a). Az AOH a CYP-katalizált aromás hidroxilációja 

során hidrokinon és reaktív katekol-származékok képződhetnek, amelyek oxidatív stressz 

kialakulásához, ezáltal lipid-peroxidációhoz és DNS-károsodáshoz vezethetnek (Tiessen és 

mtsai., 2013; Fernández-Blanco és mtsai, 2014, Solhaug és mtsai., 2016a). Hepatocelluláris 

karcinóma (HepG2), kolon karcinóma (HT29) és nyelőcső karcinóma (KYSE510) sejtekben 

az AOH az aril-hidrokarbon receptor (AhR) aktivátoraként fokozta a CYP1A1 

biotranszformációs enzim expresszióját és a szabadgyökök képződését. Ugyanakkor 24 órás 

inkubáció során a sejtekben végbemenő glükuronid-konjugáció és ezáltal az anyavegyület 

koncentrációjának csökkenésének hatására a mikotoxin toxicitása mérsékeltebbé vált a 

rövidebb (pl. 3 órás) időtartamú kezeléshez képest (Pahlke és mtsai., 2016). 

Az AOH az immunrendszer működését szintén befolyásolhatja. THP-1 monocitákban a 

mikotoxin 7,5-30 μM koncentrációban alkalmazva koncentráció-független módon 

csökkentette a lipopoliszacharid-indukált TNF-α szekréciót, továbbá gátolta a monociták 

makrofágokká történő átalakulását (Solhaug és mtsai., 2016b). Caco-2 sejteken kiváltott 

gyulladásos modellben IL-1β stimulációt követően 20-40 μM koncentrációban a mikotoxin 

csökkentette számos citokin, többek között az IL-6 és az IL-8 transzkripcióját és szekrécióját 

(Schmutz és mtsai., 2019). 

 

1.2. Humán szérum albumin 

1.2.1. Az albumin felépítése és tulajdonságai 

A humán szérum albumin (HSA) a keringésben legnagyobb koncentrációban (35-50 g/L; 

≈ 600 μM) megtalálható 66,5 kDa molekulatömegű protein, amely 585 aminosavból épül fel 

(Rozga és mtsai., 2013). Szintézise (egészséges felnőttekben napi 12-25 g) a hepatociták 

endoplazmatikus retikulumában zajlik, életideje 28-36 nap közé tehető (Fanali és mtsai., 

2012). A HSA molekula semleges pH-n (pH 7,0) összesen 215 ionizált csoportot tartalmaz, 

ez hozzájárul kiváló vízoldékonyságához és az albumin puffer funkciójához (Fanali és mtsai., 

2012; Rozga és mtsai., 2013). Viszonylag kis mérete és nagy koncentrációja miatt a plazma 

onkotikus nyomását nagymértékben meghatározza. Emellett enzimatikus aktivitással is 
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rendelkezik: észteráz, RNS-hidrolizáló, foszfatáz és enoláz funkciókat is ellát, továbbá az 

eikozanoidok biotranszformációjában is részt vesz és képes a reaktív oxigén és nitrogén 

szabadgyökök inaktivációjára (Kragh-Hansen, 2013). Hem-HSA komplex formájában 

pszeudoenzimatikus aktivitást mutat, megköti a szén-monoxidot és nitrogén-monoxidot, 

valamint kataláz és peroxidáz funkciókat is elláthat (Fanali és mtsai., 2012). Az 

érrendszerben a vaszkuláris és mikrovaszkuláris permeabilitást csökkenti (azonban 

gyulladás, szepszis esetén a mikrovaszkuláris permeabilitás fokozódik) és antikoaguláns, 

antitrombin aktivitással is bír (Rozga és mtsai., 2013). Számos endogén és exogén molekulát 

(zsírsavakat, hormonokat, fémionokat, gyógyszermolekulákat, toxinokat) képes nagy 

affinitással megkötni és a keringésben szállítani (Fanali és mtsai., 2012; Rozga és mtsai., 

2013). A ligandumok albumin-kötődése befolyásolja azok farmako- és/vagy toxikokinetikai 

sajátságait, mivel biológiai aktivitással a szabad (nem plazmafehérje-kötött) formában lévő 

(ható)anyagok rendelkeznek, és a nagy affinitású plazmafehérje-kötődés az elimináció 

sebességét is csökkenti (Fasano és mtsai., 2005). Kettő vagy több, a HSA-hoz nagy 

affinitással kötődő ligandum egyidejűleg alkalmazva egymással leszorításos interakcióba 

léphet kompetitív módon vagy allosztérikus mechanizmussal; emiatt plazmakoncentrációjuk 

és kinetikai tulajdonságaik megváltozhatnak, ami akár nemkívánt hatások megjelenéséhez is 

vezethet (Fanali és mtsai., 2012; Poór és mtsai., 2013; Yamasaki és mtsai., 2013).   

A gyógyászatban a HSA-t alkalmazzák sürgősségi volumenpótlásra nagymértékű 

vérveszteség esetén, súlyos vagy krónikus májelégtelenség következtében kialakult 

hipoalbuminémia kezelésére, emellett az albumin napjainkban a tumorok diagnosztikájában 

és a célzott daganatterápiában is felhasználásra kerül (Mendez és mtsai., 2005). Utóbbi 

alkalmazás a daganatokra jellemző fokozott vaszkuláris permeabilitáson és 

hipervaszkularizáción alapul (Löw és mtsai., 2011; Yang és mtsai., 2012). A HSA-nal 

módosított cetuximab nanopartikulumok akkumulációja a tumorsejtekben ígéretes 

lehetőséget nyújt az EGFR (epidermal growth factor receptor)-pozitív vastagbél-daganatok 

célzott terápiájában (Löw és mtsai., 2011). 

A HSA három fő szerkezeti egységből (ún. doménekből) épül fel (I-III), amelyek két-

két-két további aldoménre (A és B) oszthatók (2. ábra) (Fanali és mtsai., 2012). A két 

legfontosabb kötőhely a IIA (Sudlow’s Site I) és IIIA (Sudlow’s Site II) régiókban 

helyezkedik el; az előbbihez elsősorban nagyméretű, heterociklusos vegyületek kötődnek 
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(ún. „warfarin kötőhely”), míg az utóbbit az aromás karboxilát vegyületek preferálják (ún. 

„diazepám kötőhely”) (Ascenzi és mtsai., 2005, Yamasaki és mtsai., 2013). Egy harmadik 

jelentős gyógyszerkötőhely az IB aldoménen megtalálható hem kötőhely (Zsila, 2013). 

 

 

2. ábra: A humán szérum albumin szerkezete (Barbosa és mtsai., 2014). 

 

1.2.2. Mikotoxin-albumin kölcsönhatások 

Számos mikotoxin albuminnal kialakított komplexéről számol be a szakirodalom. A 

Fusarium mikotoxin zearalenon albuminnal stabil komplexet képez, kötési állandója (logK 

= 5,1) nagyságrendileg megegyezik az orális antikoaguláns warfarin kötési állandójával 

(Poór és mtsai., 2017a). A mikotoxin más fajok albuminjaihoz való kötődését szintén 

vizsgálták: patkány albuminhoz (logK = 5,5) magasabb affinitással kötődik a zearalenon, 

mint HSA-hoz, míg a sertés (logK = 4,6) és marha (logK = 4,8) albuminok iránt alacsonyabb 

affinitást mutatott (Faisal és mtsai., 2018a). A zearalenon redukált metabolitjai, az α- és β-

zearalenol alacsonyabb affinitással kötődnek a HSA-hoz, mint az anyavegyület. 

Spektroszkópiai vizsgálatok és molekulamodellezés alapján a zearalenon a HSA-on egy 

nem-konvencionális kötőhelyet foglal el a IIA és IIIA aldomének között (Poór és mtsai., 

2017a). 

Az aflatoxin-albumin komplexek stabilitása valamivel alacsonyabb (logK ≈ 4–5). 

Spektroszkópiai vizsgálatok alapján kötőhelyként a Site I régiót foglalják el (Poór és mtsai., 

2017b). Az aflatoxin B1 metabolizmusa során egy reaktív epoxid (aflatoxin B1-8,9-epoxid) 
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képződik, amely kovalens DNS és albumin adduktokat is eredményez. Az így képződő 

albumin adduktok a toxin expozíció biomarkeréül szolgálhatnak (Wild és mtsai., 1996). 

A Penicillium és Aspergillus fajok által termelt ochratoxin A kiemelkedően magas 

affinitással kötődik HSA-hoz: logK értékét 7,3-7,6 között határozták meg (Kőszegi és Poór, 

2016). Marha (logK = 6,5) és patkány (logK = 6,2) albuminokhoz egy nagyságrenddel 

alacsonyabb affinitással kötődik, azonban még ezek is meglehetősen stabil komplexeknek 

számítanak (Kőszegi és Poór, 2016). A 2’R-ochratoxin A az ochratoxin A hő hatására 

bekövetkező izomerizációjával képződik a mikotoxinnal szennyezett kávé pörkölése során 

(Cramer és mtsai., 2008), kimutatható kávéfogyasztók vérében. A 2’R-ochratoxin A marha 

és patkány albuminhoz (logK = 7,2-7,3) kb. 2-3-szor erősebben kötődik, mint a humán (logK 

= 6,6) vagy sertés (logK = 6,8) albuminokhoz (Faisal és mtsai., 2018b). 

A citrinin az előbb említett mikotoxinokhoz hasonlóan a HSA Site I régiójához kötődik 

(Poór és mtsai., 2015a). Albuminnal stabil komplexet képez (logK = 5,3), albuminkötődése 

nem mutat fajok közti jelentős eltérést (logK ≈ 5,0-5,5) (Poór és mtsai., 2015a). 

 

1.3. Ciklodextrinek 

1.3.1. A ciklodextrinek felépítése és szerkezete 

A ciklodextrinek (CD-ek) gyűrű alakú oligoszacharidok, amelyek leggyakrabban 6 (α-

CD, ACD), 7 (β-CD, BCD) vagy 8 (γ-CD, GCD) α-(1,4) glikozidos kötéssel egymáshoz 

kapcsolódó glükopiranóz alegységből épülnek fel (3. ábra) (Del Valle, 2004). A CD-ek 

külső felszínén elhelyezkedő hidroxilcsoportok kiváló vízoldhatóságot biztosítanak (Szejtli, 

1997), míg apoláros belső üregük révén képesek kisméretű lipofil vendégmolekulákkal ún. 

„gazda-vendég” („host-guest”) típusú zárványkomplexek kialakítására (Fakayode és mtsai., 

2007; Kurkov és Loftsson, 2013). A glükóz egységek számának növelésével a CD molekulák 

magassága változatlan marad, azonban belső üregük átmérője növekszik: a GCD üregének 

térfogata az ACD-hez viszonyítva 2,5-szer, a BCD-hez viszonyítva kb. 1,6-szer nagyobb 

(Szejtli, 1997).  

Az ACD molekulájában az egyik glükóz egység deformálódott, így a maximális hat 

hidrogénkötés helyett csak hármat tud kialakítani. A BCD intramolekuláris 

hidrogénkötéseket alakít ki, így vízoldhatósága a többi CD-hez képest jelentősen 
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alacsonyabb, míg a GCD flexibilis, nem koplanáris struktúrával rendelkezik, ezáltal a 

vízoldhatósága is jobb (Szejtli, 1998, Challa és mtsai., 2005). 

 

3. ábra: Az α-, β- és γ-ciklodextrinek kémiai szerkezete. 

 

A natív α-, β- és γ-CD-ek számos szubsztituálható hidroxilcsoporttal rendelkeznek, 

származékaik között megemlíthetjük pl. a metil-, szulfobutil-, hidroxipropil-, karboximetil- 

és kvaterner-ammónium származékokat (Szejtli, 1998; Challa és mtsai., 2005). A 

szubsztitúció mértéke és a szubsztituens kémiai szerkezete befolyásolja a CD-ek 

komplexképző tulajdonságait és a képződő komplexek stabilitását (Loftsson és Duchêne, 

2007). A CD-ek leggyakrabban 1:1, 1:2 vagy 2:1 sztöchiometriájú komplexeket képeznek a 

vendégmolekulákkal (Fakayode és mtsai., 2007). Ritkábban előfordulhatnak ettől eltérő 

összetételű komplexek is: a BCD diklofenák-nátriummal 3:1 arányban (He és mtsai., 2003), 

míg 1,10-fenantrolinnal (Liu és mtsai., 2004) és 2,5-dijodobenzoesavval (Stezowski és 

mtsai., 1978) 2:3 arányban képes zárványkomplexek kialakítására. 

 

1.3.2. A ciklodextrinek alkalmazási területei 

A CD-ekkel történő komplexképzés a vendégmolekulák fizikai-kémiai sajátosságait 

jelentősen befolyásolhatja, az ebből fakadó előnyök miatt a CD-eket számos területen 

alkalmazzák. A gyógyszeriparban felhasználják őket hidrofób hatóanyagok 

szolubilizálószereként (Del Valle, 2004): például az antikonvulzív hatású benzaldehid-

szemikarbazon hidroxipropil-BCD-nel komplexálva szignifikánsan jobb vízoldékonysággal 



16 

 

rendelkezik, ennek következtében az orális biohasznosulása is jelentősen nő (Beraldo és 

mtsai., 2002). A hatóanyagok felszívódásának javítása érdekében nemcsak orálisan, hanem 

rektálisan, parenterálisan és topikálisan alkalmazható készítményekben is sikeresen 

alkalmazzák a CD-eket. A sárgatest-elégtelenség kezelésére állatkísérletes modellben humán 

chorio-gonadotropint (hCG) használtak végbélkúpban. Azokban a kísérleti állatokban, 

amelyeket 30 mg/kg ACD-nel komplexált hCG-t (4000 IU/kg) tartalmazó végbélkúppal 

kezeltek, a hormon plazmaszintje jelentősen magasabb volt az ugyanekkora dózisú 

hatóanyaggal, de CD-t nem tartalmazó készítménnyel kezelt állatokhoz képest (Kowari és 

mtsai., 2002). A hidroxipropil-BCD-t a dexametazon okuláris abszorpciójának elősegítésére 

eredményesen alkalmazták kortikoszteroid-tartalmú gyulladáscsökkentő szemcsepp 

formulációja során (Loftsson és Stefánsson, 2002). A CD-ek növelik a hatóanyagok 

membrán-permeabilitását többnyire anélkül, hogy a biológiai membránok integritását 

megzavarnák (Challa és mtsai., 2005). Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy a nagy koncentrációban, feleslegben alkalmazott CD-ek egyes esetekben szignifikánsan 

csökkenthetik a szabad farmakon koncentrációját, ebből következően pedig a 

permeabilitásban paradox módon csökkenés figyelhető meg (Loftsson és mtsai., 2007). A 

CD-ek a hatóanyagok hidrolízis, oxidáció, hő és fény elleni védelmére, így a készítmények 

stabilizálására is felhasználhatók (Del Valle, 2004), protektív hatásukat az élelmiszer- és 

kozmetikai iparban is kihasználják (Buschmann és Schollmeyer, 2002; Cravotto és mtsai., 

2006). Továbbá kellemetlen ízek és szagok maszkírozására is alkalmasak (Del Valle, 2004; 

Szejtli és Szente, 2005).  

A CD-eket az analitikában is széleskörűen használják. Számos elválasztástechnikai 

módszer, pl. kapilláris elektroforézis, vékonyréteg-kromatográfia vagy nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (HPLC) során növelik az elválasztás hatékonyságát és a 

szelektivitását (Mosinger és mtsai., 2001; Okamoto és mtsai., 2005; Juvancz és mtsai., 2008). 

Egyes fémionok trifenil-metán vegyületekkel, rodamin-B-vel vagy kromogén reagenssel 

létrejövő színreakcióinak érzékenységét BCD alkalmazásával ugyancsak eredményesen 

növelték (Szente és Szejtli, 1998). A CD-ekkel történő komplexképzés következtében a 

fluoreszcenciás tulajdonságokkal rendelkező vendégmolekulák fluoreszcencia intenzitása 

jelentősen növekedhet, ami a fluoreszcenciát részlegesen kioltó vízmolekulák kiszorítására 
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és a fluorofór környezetének apolárosabbá válására vezethető vissza (Galaverna és mtsai., 

2008). 

 

1.3.3. Mikotoxin-ciklodextrin kölcsönhatások és jelentőségük 

A CD-ek képesek egyes mikotoxinokkal is gazda-vendég típusú zárványkomplexeket 

kialakítani (Galaverna és mtsai., 2008). Vannak olyan mikotoxinok, amelyek saját 

fluoreszcenciával rendelkeznek, ilyenek például az AOH, az aflatoxinok, az ochratoxinok, a 

citrinin és a zearalenon (Fente és mtsai., 1998; Urraca és mtsai., 2004; Turner és mtsai., 

2009). Ezen mikotoxinok CD-ekkel kialakított kölcsönhatása során a vendégmolekulák 

fluoreszcencia intenzitásában szignifikáns növekedés figyelhető meg (Amadasi és mtsai., 

2007).  

A zearalenon fluoreszcencia intenzitásának CD-ek által előidézett emelkedését és ennek 

lehetséges felhasználását számos tanulmányban vizsgálták. A zearalenon kukoricából 

történő, lézer indukálta fluoreszcenciás detektálással kapcsolt kapilláris elektroforézissel 

(CE-LIF) végzett meghatározásának érzékenyítésére 26 különböző kémiailag módosított 

CD-t próbáltak ki, ezek közül a dimetil-BCD (más néven: heptakisz-(2,6-di-O-metil)-BCD) 

bizonyult a leghatékonyabbnak, amely a csúcsterületet 10,4-szeresére, a csúcsmagasságot 

19,7-szeresére növelte (Maragos és Appell, 2007). A mikotoxin fluorimetriás meghatározását 

kukoricából szintén sikeresen érzékenyítették CD-ek használatával. A szilárd fázisú 

extrakciót és az extraktum bepárlását követően a száraz bepárlási maradékot 10 mM BCD-t 

vagy 50 mM hidroxipropil-BCD-t tartalmazó pufferben (10 mM acetát, pH 5,5) oldották fel. 

A spektroszkópiai mérés során már 50 μg/kg zearalenont sikerült kimutatni az előzetesen 

spike-olt mintákból (Dall’Asta és mtsai., 2008). A zearalenon és redukált metabolitjai, az α-

zearalenol és a β-zearalenol is stabil komplexeket képeznek CD-ekkel (Poór és mtsai., 

2017c). A leghatékonyabbnak a dimetil-BCD bizonyult a fluoreszcencia-erősítés 

szempontjából (puffer: 50 mM ammónium-acetát; pH 5,0): a zearalenon fluoreszcenciája 19-

szeresére, az α-zearalenolé 18-szorosára, míg a β-zearalenolé 22-szeresére emelkedett (Poór 

és mtsai., 2015c; Poór és mtsai., 2017c). A mikotoxin-CD komplexek kötési állandói a 

szulfobutil-BCD (logK = 4,2), a random metilált-BCD (logK = 4,4) és a dimetil-BCD (logK 

= 4,8) esetében voltak a legmagasabbak (Poór és mtsai., 2015c). A zearalenon-14-O-β-D-
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glükozid esetén a fluoreszcencia-erősítés egyértelmű pH-függést mutatott, valamint az 

alkalmazott CD-ek típusa is jelentősen befolyásolta: a legnagyobb mértékű (7,1-szeres) 

fluoreszcencia erősítést pH 7,4-en a random-metilált GCD érte el; pH 3,0-on és pH 5,0-ön a 

natív BCD volt a leghatékonyabb (6,7-6,9-szeres), míg lúgos közegben (pH 10,0) a random-

metilált GCD bizonyult kiemelkedőnek (6,2-szeres erősítéssel) (Faisal és mtsai., 2019a).   

Az aflatoxinok (aflatoxin B1, M1 és G1) HPLC-FLD módszerrel történő detektálásának 

érzékenységét a mozgófázishoz adott CD-ekkel növelték, amelynek során az aflatoxin B1 és 

M1 esetén a szukcinil-BCD, míg az aflatoxin G1 esetén a dimetil-BCD erősítette a 

legnagyobb mértékben a fluoreszcencia intenzitást (Maragos és mtsai., 2008). A CD-ekkel 

történő komplexképződés során a natív BCD-nel való komplexképződés során az aflatoxin 

B1 5,6-szoros, míg az aflatoxin G1 6,5-szörös fluoreszcencia erősítést eredményezett. Az 

aflatoxin M1, B2 és G2 esetében a fluoreszcencia erősítés csekély mértékű volt (Dall’Asta 

és mtsai., 2003). 

Az ochratoxin A BCD-ekkel való kölcsönhatása során a toxin L-fenilalanin fenolos 

gyűrűje merül az apoláris üregbe (Amadasi és mtsai., 2007), azonban a kölcsönhatás során 

tapasztalható fluoreszcencia erősítés elhanyagolható (Galaverna és mtsai., 2008). A 

mikotoxin a pH emelkedésével deprotonálódik (karboxilcsoport: pKa = 4,2-4,4; fenolos 

hidroxilcsoport: pKa = 7,0-7,3), így monoanion, majd dianion formái válnak dominánssá 

(Il’ichev és mtsai., 2002). Lúgos pH-n a tetraalkil-ammónium oldallánccal szubsztituált 

kvaterner-ammónium-BCD 200-szor stabilabb komplexet képez az ochratoxin A dianion 

formájával, mint a natív BCD (Poór és mtsai., 2015b). 

A vízben oldhatatlan felülethez kötött ciklodextrinek vizes oldatból szűréssel vagy 

centrifugálással eltávolíthatók, így vizes oldatok (akár italok) toxinmentesítése kapcsán is 

alkalmazhatók. A poliuretán BCD polimer vörösborban az ochratoxin A koncentrációját 

80%-kal csökkentette (Appell és Jackson, 2012). A patulin almaléből történő extrakciójára 

mintadúsítás céljából ugyancsak sikerrel alkalmazták a poliuretán BCD polimert (Shirasawa 

és mtsai., 2013). A vízben nem oldódó BCD gyöngypolimer (BBP) a zearalenon, valamint 

az α- és a β-zearalenol koncentrációját is megközelítőleg 85-90%-kal csökkentette vizes 

oldatokban, továbbá kukoricasörben is hasonlóan hatékony toxinkötőnek bizonyult (Poór és 

mtsai., 2018). A zearalenonból képződő ún. maszkolt mikotoxin, a zearalenon-14-O-β-D-

glükozid mennyiségét a BBP vizes oldatban 75%-kal csökkentette (Faisal és mtsai., 2019a). 
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1.4. Mikotoxin-mentesítési stratégiák 

A mikotoxinok káros hatásainak mérséklése érdekében számos mikotoxin mentesítő 

módszert teszteltek az elmúlt évtizedekben. A prevenciós stratégiák mellett, amelyeknek az 

elsődleges célja a mikotoxin termelő gombák növekedésének és toxintermelésének 

megakadályozása a növénytermesztés és betakarítás során (Agriopoulou és mtsai., 2020). 

Ugyancsak fokozott figyelem irányul a mezőgazdasági termények betakarítását követő 

dekontaminációs módszerekre, amelyek a mikotoxinok mennyiségét hivatottak csökkenteni 

az élelmiszerekben, és olykor kevésbé toxikus származékok képzésére is irányulhatnak 

(Agriopoulou és mtsai., 2020; Adebo és mtsai., 2020). A hagyományos módszerek, mint a 

szemmel láthatóan kontaminált termények eltávolítása, valamint a mosás és áztatás egyes 

mikotoxinok, mint a patulin, az ochratoxin A és az aflatoxinok mennyiségét is jelentős 

mértékben képesek csökkenteni, ugyanakkor nagy idő- és munkaigényük miatt 

hatékonyságuk megkérdőjelezhető (Jard és mtsai., 2011; Adebo és mtsai., 2020). A 

hőkezelés az élelmiszerek előállítása és feldolgozása során gyakran alkalmazott eljárás, 

azonban számos mikotoxin nagymértékű hőstabilitással rendelkezik, így ez a módszer 

csupán limitált eredményességgel bír (Jard és mtsai., 2011; Agriopoulou és mtsai., 2020).  

A kémiai úton történő dekontamináció során a mikotoxinok szerkezeti változást 

szenvednek, mint pl. hidrolízis, hidroxiláció vagy dehidrogenáció (Adebo és mtsai., 2020), 

de fontos szem előtt tartani, hogy a képződő degradációs termékek minősége és toxicitása 

nem minden esetben határozható meg. Gabonafélék terméseiben az ammónia alkalmazása 

csaknem a detektálhatósági határ alá csökkentette az aflatoxinok, a fumonisinek és az 

ochratoxin A koncentrációját, továbbá a toxintermelő gombák szaporodását is gátolta (Luo 

és mtsai., 2018). A szerves savak (pl. tejsav, ecetsav, ecetsavanhidrid és propionsav) és az 

oxidálószerek (pl. ózon) szintén eredményesnek bizonyultak a deoxinivalenol, valamint 

annak 3- és 15-acetoxi-származékai, továbbá a T2 toxin és az aflatoxin B1 mennyiségének 

redukálásában (Adebo és mtsai., 2020). Az Európai Unióban azonban ezek az eljárások az 

emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek esetén nem engedélyezettek (Luo és mtsai., 2018). 

A nem ionizáló (pl. ultraibolya) és ionizáló (pl. gamma) sugárzások hatására a 

mikotoxinok fragmentációja és degradációja következhet be, így hatékonyan alkalmazhatóak 

aflatoxin szójababból és földimogyoróból történő eltávolítására (Luo és mtsai., 2018). 

Továbbá narancs-, ananász- és paradicsomlében gamma-sugárzással sikeresen csökkentették 
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a zearalenon mennyiségét, azonban emellett szintén csökkent a kezelt italok összpolifenol 

koncentrációja is (Kalagatur és mtsai., 2018).  

Az adszorbensek használata ugyancsak széles körben elterjedt módszer. Az 

aluminoszilikátok (pl. bentonit, zeolit, montmorillonit, kaolinit, szmektit) állati 

takarmányban történő alkalmazása több tanulmány szerint is jelentős mértékben csökkentette 

a szennyezőként előforduló mikotoxinok (pl. aflatoxin B1) orális biohasznosulását és szöveti 

akkumulációját brojler csirkékben és kacsákban (Adegbeye és mtsai., 2020), ugyanakkor 

alacsony szelektivitásuk és némely toxinnal (pl. Fusarium mikotoxinokkal) szemben 

mutatott csekély kötőképességük az alkalmazhatóságuk korlátaira irányítja a figyelmet 

(Adegbeye és mtsai., 2020; Vila-Donat és mtsai., 2018). A bentonit és a montmorillonit 

gyakorlati alkalmazhatóságát szennyezett vörösbor ochratoxin A-mentesítése kapcsán is 

vizsgálták, azonban csupán kb. 20-30%-os csökkenést értek el velük (Quintela és mtsai., 

2012). A bioszorbensek, mint a tojás albumin, zselatin, kitin, kitozán és kazein potenciális 

dekontaminációs aktivitását az előbbi tanulmány során, az ochratoxin A megkötésével 

kapcsolatban ugyancsak tesztelték (Quintela és mtsai., 2012). Ezek közül a kitozán bizonyult 

a leghatékonyabb toxinkötőnek, ugyanakkor mindegyik adszorbens esetén jelentős változás 

következett be a kezelt vörösbor minőségében is. A vörösbor készítése során hulladékként 

keletkező törköly pufferekben nagy hatékonysággal (kb. 82% csökkenést okozva) redukálta 

az aflatoxin B1 mennyiségét, továbbá a zearalenon (kb. 69%) és az ochratoxin A (kb. 68%) 

koncentrációját (Avantaggiato és mtsai., 2014), így élelmiszeripari alkalmazása szintén 

megfontolható. Az élesztőgombák (pl. Saccharomyces cerevisiae) sejtfala szintén stabil 

kölcsönhatásokat képes kialakítani mikotoxinokkal a lipid, poliszacharid és fehérje 

építőelemeinek köszönhetően (Faucet-Marquis és mtsai., 2014), így az inaktivált 

élesztőgombát tartalmazó készítmények hatékonynak bizonyultak ochratoxin A megkötésére 

vörösborból, patulin mennyiségének csökkentésére szennyezett alma- és kiwilében, aflatoxin 

B1 megkötésére állati takarmányból, továbbá aflatoxin M1 koncentrációjának redukálására 

tejben (Luo és mtsai., 2020). Egy másik élesztőgombafaj, a Trichosporon mycotoxinivorans 

az ochratoxin A-ból fenilalanint és kevésbé toxikus ochratoxin α-t képez, így állati 

takarmányokhoz adva csökkentheti a haszonállatok expozícióját, továbbá zearalenonból a 

mikotoxin ciklotetradecin gyűrűjének felnyitásával alacsonyabb toxicitású, 

ösztrogénhatással nem rendelkező terméket képez (Hathout és Aly, 2014).  
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Az újabb eljárások nemcsak a mikotoxinok mennyiségének és/vagy toxicitásának 

csökkentését célozzák meg, hanem az is fontos elvárás velük szemben, hogy ezt 

környezetbarát és költséghatékony módon valósítsák meg, továbbá élelmiszeripari 

alkalmazásuk során a kezelt ételek, italok minőségét és tápanyagtartalmát a lehető legkisebb 

mértékben befolyásolják. A hideg plazma technológia során inert gázból vagy gázelegyből 

elektromos feszültség hatására reaktív intermedierek (’O’, O3, •OH, NO, NO2) keletkeznek, 

amelyek a mikotoxinokkal reakcióba lépve azok degradációját vagy kevésbé toxikus 

származékaiknak képződését eredményezik (Hojnik és mtsai., 2017; Mir és mtsai., 2021). 

Előnyei közé tartozik, hogy nem hőkezeléses eljárás, így hőérzékeny élelmiszerek 

dekontaminációjára is alkalmas, továbbá nem idéz elő exogén kémiai szennyeződést és nem 

eredményez kedvezőtlen minőségi és összetételbeli változásokat (Adebo és mtsai., 2020; Mir 

és mtsai., 2021). Emellett azonban a reaktív vegyületek viszonylag alacsony penetrációs 

képessége, a magas zsírtartalmú ételekben a lipidek lehetséges autooxidációja és a 

léptéknövelés nehézkes mivolta a hideg plazma technológia alkalmazását korlátozhatja 

(Adebo és mtsai., 2020; Mir és mtsai., 2021).  

A nagy energiájú, impluzusszerűen alkalmazott UV-látható (100-1100 nm) fény vagy 

elektromos energia a mikotoxin termelő gombák elpusztításával és a mikotoxinok foto-vagy 

termális degradációjával fejti ki hatását. Jól alkalmazható alacsony nedvességtartalmú 

élelmiszerek, pl. gabonafélék, rizs és földimogyoró aflatoxin B1, zearalenon vagy 

deoxinivalenol szennyezettségének csökkentésére (Deng és mtsai., 2020). Ennek a 

technikának komoly előnye, hogy nemcsak a mikotoxinok degradációja, hanem egyéb 

szennyező mikroorganizmusok és spóráik eradikációja is nagy hatékonysággal 

megvalósítható, ennek köszönhetően a kezelt élelmiszerek eltarthatósága is javul (Adebo és 

mtsai., 2020); ugyanakkor gyakran csak felszíni dekontaminációra alkalmas (Mir és mtsai., 

2021). A nagynyomású feldolgozás során 100-1000 MPa nyomást alkalmaznak, amelynek 

hatására a mikotoxinok szerkezeti változást szenvednek (Alizadeh és mtsai., 2021). Ezen 

eljárás hatékonysága a hőmérséklet növelésével fokozható (alkalmazhatóságát a -20 és 

+90°C közötti tartományban írták le), ahogy azt patulin almaléből és alternariol-

monometiléter paradicsomsűrítményből történő eltávolítása kapcsán leírták (Adebo és 

mtsai., 2020). A kezelt italok eltarthatóságára kedvező hatással van az eljárás, 

költséghatékonysága azonban nem optimális (Adebo és mtsai., 2020).  
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Az elmúlt években az ultrahang alkalmazása dekontaminációs célokra ugyancsak 

népszerűvé vált. A 10-20 kHz frekvenciájú hullámok hatására a kezelt folyadékokban 

kavitációs buborékok alakulnak ki, amelyek egy bizonyos méretet elérve dezintegrálódnak, 

ezáltal termomechanikai és kémiai reakciókat indítanak el, amelyek a mikotoxinok kémiai 

átalakulását okozhatják (Alizadeh és mtsai., 2021). Az ultrahangos kezelés biztonságos, 

környezetbarát, vegyszermentes, emellett nem változtatja meg az italok minőségét és 

tápanyagtartalmát. Hátrányai közé sorolható azonban, hogy viszonylag drága, továbbá a 

kavitáció során a felhasználóra is káros hatású reaktív vegyületek képződhetnek, valamint 

zsírsavoxidáció is bekövetkezhet (Adebo és mtsai., 2020).     
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2. Anyagok és módszerek 

2.1. Reagensek 

A felhasznált vegyszerek minden esetben spektroszkópiai vagy analitikai minőségűek 

voltak. Az alternariolt (AOH) a Cfm Oskar Tropitzsch Kft-től (Marktredwitz, Németország) 

vásároltuk. A humán szérum albumint (HSA), marha szérum albumint (BSA), sertés szérum 

albumint (PSA), patkány szérum albumint (RSA), Dulbecco’s Modified Eagle Médiumot 

(DMEM), fötális borjú szérumot (FBS), racém warfarint (WAR), racém naproxent (NAP), 

glimepiridet (GLIM), furoszemidet (FUR), bilirubint (BIL), metilnarancsot (MO), 

fenilbutazont (PheBu), indometacint (IME), racém ibuprofent (IBU) és S-kamptotecint 

(CPT) a Sigma-Aldrich Kft-től (Budapest, Magyarország) szereztük be. Az etinilösztradiolt 

(EE) a Serva Kft-től (Budapest, Magyarország) vásároltuk. A biolumineszcens ATP CLSII 

kitet a Roche-tól (Bázel, Svájc) szereztük be. A natív és kémiailag módosított 

ciklodextrineket a Cyclolab Kft. (Budapest, Magyarország) biztosította számunkra: β-

ciklodextrint (BCD), γ-ciklodextrint (GCD), random metilált β-ciklodextrint (RAMEB), 

random metilált γ-ciklodextrint (RAMEG), (2-hidroxi-3-N,N,N-trimetilamino)propil-β-

ciklodextrint (kvaterner ammónium-β-ciklodextrin vagy QABCD), (2-hidroxi-3-N,N,N-

trimetilamino)propil-γ-ciklodextrint (kvaterner ammónium-γ-ciklodextrin vagy QAGCD), 

szolubilis β-ciklodextrin polimert (epiklórhidrin keresztkötésekkel kialakított, 70 m/m% 

BCD-tartalmú polimer), szulfobutil-β-ciklodextrint (SBBCD), szolubilis szulfobutil-β-

ciklodextrin polimert (epiklórhidrin keresztkötésekkel kialakított, 60 m/m% SBBCD-

tartalmú polimer), sugammadexet és vízben nem oldódó β-ciklodextrin gyöngypolimert 

(BBP; CD-epiklórhidrin keresztkötésekkel kialakított, 50 m/m% BCD-tartalmú 

gyöngypolimer). A spektroszkópiai minőségű etanol (96%) és a HPLC minőségű acetonitril 

beszerzése a VWR Kft-től (Budapest, Magyarország) történt. 

Az AOH-ból 5000 μM-os, a bilirubinból 500 μM-os, a kamptotecinből és tenipozidból 

2500 μM-os, a metilnarancsból és glimepiridből 2000 μM-os törzsoldatokat készítettünk 

spektroszkópiai minőségű dimetil-szulfoxidban (Fluka, Budapest, Magyarország). További 

törzsoldatokat készítettünk az indometacinból és az etinilösztradiolból (2000 μM), az 
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ibuprofenből, a furoszemidből, a fenilbutazonból, a warfarinból és a naproxenből (2500 μM) 

96%-os etanol felhasználásával (VWR). Az oldatokat -20°C-on, fénytől védve tároltuk. 

 

2.2. AOH-albumin kölcsönhatások vizsgálata  

2.2.1. Spektroszkópiai mérések 

Fluoreszcencia spektroszkópiai méréseinket Hitachi F-4500 (Tokió, Japán) típusú 

fluoriméterrel végeztük 25°C-on. Az AOH kölcsönhatásait humán, valamint más fajokból 

származó szérum albuminokkal PBS (phosphate-buffered saline; pH 7,4) pufferben 

teszteltük. Az AOH-HSA komplex kötési állandóját három fluoreszcencia spektroszkópiai 

modellel is meghatároztuk. Fluoreszcencia kioltás típusú méréseinket 2,0 μM HSA és 

emelkedő koncentrációjú AOH (végkoncentrációk: 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 

4,0; 7,0 és 10,0 μM) jelenlétében végeztük (λex = 295 nm, λem = 340 nm). A kölcsönhatásokat 

a Stern-Volmer egyenlet grafikus alkalmazásával vizsgáltuk:  

𝐼0

𝐼
= 1 + 𝐾𝑆𝑉 × [𝑄]             (1) 

ahol I0 a HSA emissziós intenzitása AOH nélkül, I az AOH jelenlétében mért emissziós 

intenzitás (λem = 340 nm). KSV a Stern-Volmer kioltási állandó (mértékegység: L/mol), [Q] 

pedig a fluoreszcencia kioltásért felelős ligandum (jelen esetben az AOH) moláris 

koncentrációja. A kötési állandók (K; mértékegység: L/mol) meghatározása a 

Hyperquad2006 szoftverrel, nem-lineáris illesztéssel történt (Gans és mtsai., 1996; Faisal és 

mtsai., 2018a). 

A továbbiakban 1,0 μM AOH-hoz emelkedő koncentrációjú albumint 

(végkoncentrációk: 0,0; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0 és 10,0 μM) adtunk. A 

fluoreszcencia emissziós spektrumokat az AOH gerjesztési hullámhosszán (λex = 345 nm) és 

a HSA 214-es pozícióban elhelyezkedő triptofánjának gerjesztési hullámhosszán (λex = 295 

nm) is felvettük. Az adatokból az AOH-albumin komplexek kötési állandóit Hyperquad2006 

szoftverrel számítottuk ki (Sueck és mtsai., 2018; Fliszár-Nyúl és mtsai., 2019a).  

A site markerek hatását az AOH HSA-hoz való kötődésére szintén teszteltük. 

Vizsgálataink során számos Site I (furoszemid, fenilbutazon, glimepirid, indometacin), Site 

II (naproxen és ibuprofen), valamint hem kötőhely (metilnarancs, bilirubin, etinilösztradiol 
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és tenipozid) markert alkalmaztunk. Az AOH-HSA komplexek (1,0 μM AOH és 3,0 μM 

HSA) emissziós spektrumát 345 nm gerjesztési hullámhosszon (λem = 455 nm) vettük fel 

emelkedő mennyiségű site markerek (végkoncentrációk: 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 és 10,0 

μM) jelenlétében PBS-ben (pH 7,4). A törzsoldatok készítéséhez használt szerves oldószerek 

(dimetil-szulfoxid vagy etanol) legfeljebb 2 v/v%-os koncentrációban voltak jelen a 

mintákban, ami az AOH-HSA komplex fluoreszcencia emissziós intenzitását nem 

befolyásolta jelentősen. 

A Site I marker warfarin AOH hatására történő leszorítását a HSA-ról a már korábban 

leírt fluoreszcencia spektroszkópiai modell alkalmazásával vizsgáltuk (Poór és mtsai., 

2017a). A warfarin (1,0 μM) fluoreszcencia emissziós spektrumait állandó koncentrációjú 

HSA (3,5 μM) és emelkedő koncentrációjú AOH (0,0; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 

7,0 és 10,0 μM) jelenlétében vettük föl PBS-ben (pH 7,4; λex = 317 nm). 

Az AOH és a site markerek belső szűrő effektusának korrekciója érdekében a 

tesztvegyületek abszorpciós spektrumát Dynamica Halo DB-20 UV-Vis spektrofotométerrel 

(Dietikon, Svájc) vettük fel, majd a fluoreszcencia spektroszkópiai méréseinkből származó 

emissziós intenzitás értékeket az alábbi egyenlet szerint korrigáltuk (Larsson és mtsai., 

2007): 

Ikorr =  Imért × e(Aex+ Aem)/2             (2) 

 

ahol Ikorr a korrigált, míg Imért a mért fluoreszcencia emissziós intenzitásokat jelöli. Az Aex a 

tesztvegyület abszorbanciája a gerjesztési hullámhosszon, az Aem pedig a mikotoxin vagy a 

site markerek emissziós hullámhosszon mért abszorbanciája. 

A metilnarancs a HSA IB alegységéhez (hem kötőhely) kötődő vegyület. A hem 

kötőhely ligandumainak kölcsönhatásait az AOH albuminkötődésével a korábban leírt 

vizsgálat alapján teszteltük (Poór és mtsai., 2017a), amely során az AOH által a metilnarancs-

albumin komplex abszorpciós spektrumára gyakorolt hatását vizsgáltuk. A 10 μM 

metilnarancsot és 15 μM HSA-t tartalmazó oldatokhoz AOH-t adtunk úgy, hogy a toxin 

végkoncentrációja 0; 2,5; 5; 10; 20 vagy 30 μM legyen. 
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2.2.2. Ultraszűrés 

Az AOH HSA-on elfoglalt kötőhelyének pontos meghatározása céljából ultraszűrést is 

alkalmaztunk Site I (warfarin), Site II (naproxen) és hem kötőhely (S-kamptotecin) 

markerekkel. Vizsgálataink során Pall Microsep™ Advance szűrőket használtunk, amelyek 

10 kDa cut-off értékkel rendelkeztek. Az ultraszűrés előtt a szűrőket egyszer 3,0 mL vízzel, 

majd kétszer 3,0 mL PBS-sel mostuk. Mintáink 1,0 μM warfarint és 5,0 μM HSA-t, 1,0 μM 

naproxent és 1,5 μM HSA-t, vagy 1,0 μM kamptotecint és 1,5 μM HSA-t tartalmaztak; ezeket 

AOH nélkül, illetve 10 vagy 20 μM AOH jelenlétében vizsgáltuk. A mintákat 10 percig 

centrifugáltuk (7500 g, 25°C), majd a site markerek koncentrációját a szűrletben HPLC-UV 

(naproxen) vagy HPLC-FLD (warfarin, kamptotecin) módszerekkel határoztuk meg. A 

warfarin és naproxen mennyiségi meghatározását közvetlenül a szűrletből végeztük. A 

kamptotecin esetén 500 μL szűrletet 2 μL 6 M-os perklórsavval megsavanyítottunk, majd a 

kromatográfiás mozgófázisban négyszeresére hígítottuk. Erre azért volt szükség, mert a 

vegyület pH 7,0 fölött fokozottan hajlamos a laktongyűrűs formából nyílt láncú karboxilát 

származékká spontán módon átalakulni (Wen és mtsai., 2005). 

  

2.3. AOH-ciklodextrin kölcsönhatások vizsgálata 

2.3.1. Spektroszkópiai mérések 

A pH fluoreszcencia erősítésre, továbbá az AOH-CD komplexek stabilitására gyakorolt 

hatását 50 mM-os nátrium-acetát (pH 5,0), nátrium-foszfát (pH 7,4) és nátrium-borát (pH 

10,0) pufferekben vizsgáltuk. Továbbá a SBBCD, szolubilis SBBCD polimer és a 

sugammadex AOH-lal képzett komplexeinek stabilitását PBS-ben (pH 7,4) teszteltük. 

Kísérleteink során 5,0 μM koncentrációjú AOH-t alkalmaztunk emelkedő mennyiségű CD 

(végkoncentrációk: 0,0; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0 és 10,0 mM) jelenlétében. Mivel 

előzetes kísérleteink során a sugammadex jelenlétében már az alacsony (0,25-1 mM) 

koncentrációtartományban jelentős fluoreszcencia emelkedést tapasztaltunk, a 

sugammadexet a következő koncentrációkban alkalmaztuk: 0,0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 

0,2; 0,3; 0,5 és 1,0 mM. A BCD vízoldhatósága a többi alkalmazott CD-hez képest azonban 

jelentősen elmarad (Loftsson és Brewster, 1996), ezért a BCD-t 0,0; 0,25; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 
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és 2,0 mM-os koncentrációkban használtuk. Az emissziós spektrumokat 345 nm-es 

gerjesztéssel vettük fel, az emissziós intenzitás változásait 460 nm emissziós hullámhosszon 

értékeltük. Az AOH-CD komplexek L/mol-ban kifejezett kötési állandóit a Benesi-

Hildebrand egyenlet grafikus alkalmazásával határoztuk meg (Fliszár-Nyúl és mtsai., 

2019b): 

I0

(I− I0)
=  

1

A
+ 

1

A × K × [CD]n
            (3) 

ahol I0 az AOH emissziós intenzitása CD nélkül, I az AOH emissziós intenzitása CD 

jelenlétében (λex = 345 nm, λem = 460 nm). K a kötési állandót jelöli (mértékegysége: L/mol), 

az A egy állandó, [CD] a CD koncentráció és n a kötőhelyek száma.  

 

2.3.2. Vizes oldatok toxinmentesítése β-ciklodextrin gyöngypolimerrel 

A β-ciklodextrin gyöngypolimer (BBP) esetében a ciklodextrin egységek vízben nem 

oldódó mikrogyöngyökhöz kapcsolódnak, így centrifugálással (a megkötött mikotoxinnal 

együtt) szűréssel vagy szedimentációval eltávolítható. A BBP toxinkötő képességét 50 mM-

os nátrium-foszfát (pH 3,0), 50 mM-os nátrium-acetát (pH 5,0), 50 mM-os nátrium-foszfát 

(pH 7,4) és 50 mM-os nátrium-borát (pH 10,0) pufferekben teszteltük. Az 1,5 mL térfogatú, 

2,0 μM koncentrációjú AOH oldatokhoz emelkedő mennyiségben (0; 1; 2,5; 5; 10 és 20 

mg/1,5 mL) BBP-t adtunk, majd a mintákat termomixerben inkubáltuk (1000 rpm, 25°C, 30 

perc). Az inkubációt követően a BBP-t pulzuscentrifugálással ülepítettük (4000 g, 3 sec, 

szobahőmérséklet), majd a felülúszót óvatosan eltávolítottuk és mikotoxin tartalmát 

mintaelőkészítést követően HPLC-FLD módszerrel meghatároztuk. A mintaelőkészítés 

során 500 μL felülúszóhoz 250 μL acetonitrilt adtunk, továbbá a pH 10-es pufferrel készült 

mintákat az acetonitriles hígítás előtt 6,5 μL 3 M-os perklórsavval savanyítottuk (pH ~ 3).  

 

 

 

 

 



28 

 

Ugyanezen kísérleti körülmények között állandó mennyiségű BBP-t (2,5 mg/1,5 mL) is 

inkubáltunk növekvő koncentrációjú, 1,5 mL térfogatú AOH oldatok (0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 

7,5; 10,0; 12,5 és 15,0 μM) jelenlétében, 50 mM-os nátrium-foszfát pufferben (pH 3,0). Az 

AOH-BBP kölcsönhatásokat a Langmuir és Freundlich szorpciós izotermák alkalmazásával 

jellemeztük. A Langmuir egyenlet: 

𝑞𝑒 =  
𝑄0× 𝐾𝐿× 𝐶𝑒

(1+ 𝐾𝐿× 𝐶𝑒)
            (4) 

ahol qe jelöli az 1 g BBP által megkötött AOH mennyiségét mg-ban, míg Ce a meg nem kötött 

AOH egyensúlyi koncentrációja. A Q0 az 1 g BBP által maximálisan megkötött AOH 

mennyiség (mg), a KL pedig a Langmuir állandó (L/mg). A Freundlich egyenlet: 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹 × 𝐶𝑒
1/𝑛

            (5) 

ahol KF a Freundlich konstans (mértékegysége: (mg/g)(L/mg)1/n) és n a heterogenitási index. 

Az inkubációs idő és a hőmérséklet hatását az AOH vizes oldatból történő extrakciójára 

szintén teszteltük. Mindkét esetben 1,5 mL térfogatú, 2 μM koncentrációjú AOH oldatot 

inkubáltunk 5 mg/1,5 mL koncentrációjú BBP-rel 1000 rpm-en. Az időfüggés vizsgálatát 

25°C-on végeztük 0, 2,5, 5, 10, 30 és 60 perces inkubációkkal. Az extrakció 

hőmérsékletfüggését 20, 25, 30, 35 és 40°C-os hőmérsékleteken vizsgáltuk, ebben az esetben 

a mintákat 30 percig inkubáltuk. 

 

2.3.3. AOH kölcsönhatásainak vizsgálata β-ciklodextrin monomerrel, szolubilis β-

ciklodextrin polimerrel és BBP-rel 

A szolubilis BCD polimer BCD tartalma megközelítőleg 70 m/m%, míg a BBP kb. 50 

m/m% BCD-t tartalmaz (Fliszár-Nyúl és mtsai., 2019b). Ezek alapján kiszámítható a BCD 

moláris koncentrációja az általunk alkalmazott mennyiségű szolubilis BCD polimerben, 

valamint BBP-ben. Kísérleteink során emelkedő koncentrációjú BCD-t (végkoncentrációk: 

0,0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 és 2,5 mM) és szolubilis BCD polimert (végkoncentrációk BCD 

monomerre kiszámítva: 0,0; 0,14; 0,35; 0,7; 1,4; 2,1 és 2,8 mM) adtunk 2 μM AOH oldathoz 

50 mM-os nátrium-foszfát pufferben (pH 3,0). Ezt követően az AOH emissziós intenzitását 

460 nm-en értékeltük (λex = 345 nm). A kötési állandókat (logK) a Benesi-Hildebrand 
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egyenlet (3. egyenlet) grafikus alkalmazásával számítottuk ki 1:1 sztöchiometriájú 

komplexek képződését feltételezve.  

A mikotoxin BBP-hez kötött frakciójának meghatározását követően az AOH-BBP 

komplexre jellemző logK értéket ugyancsak kiszámítottuk az alábbi összefüggések alapján 

(Fliszár-Nyúl és mtsai., 2019b): 

𝐴𝑂𝐻 + 𝐵𝐶𝐷 ↔ 𝐴𝑂𝐻𝐵𝐶𝐷           (6) 

𝐾 =
[𝐴𝑂𝐻𝐵𝐶𝐷]

[𝐴𝑂𝐻] ×[𝐵𝐶𝐷]
            (7) 

ahol AOHBCD az 1:1 sztöchiometriájú AOH-BCD komplexet jelöli, míg [AOH] a szabad 

AOH, [BCD] a szabad BCD és [AOHBCD] az AOH-BCD komplex moláris koncentrációit 

jelenti. 

 

2.3.4. BBP regenerálhatóságának és újrahasznosíthatóságának vizsgálata mikotoxin kötést 

követően  

A BBP regenerálhatóságát is megvizsgáltuk AOH kötést követően a korábban leírt 

módszert kisebb módosításokkal alkalmazva (Poór és mtsai., 2018). Az egymást követő 

lépéseket a 4. ábrán sematikusan ábrázoltam: (1) Az 1,5 mL térfogatú, 2 μM AOH-t 

tartalmazó mintákat termomixerben inkubáltuk (40 min, 1000 rpm, 25°C) 5 mg BBP 

jelenlétében, nátrium-tartarát pufferben (50 mM; pH 3,0). (2) Az inkubációt követően a CD 

polimert pulzuscentrifugálással ülepítettük (4000 g, 3 s, szobahőmérséklet), majd a felülúszót 

teljes egészében eltávolítottuk. (3) A megkötött mikotoxint a BBP-ről 1,5 mL etanol-víz 

eleggyel (50-50 v/v%) eluáltuk (20 min, 1000 rpm, 25°C) egymás után két lépésben. (4) Az 

etanolos oldatot centrifugálás után (4000 g, 3 s, szobahőmérséklet) eltávolítottuk és a két 

elúcióból származó mosófolyadékokat egyesítettük. (5) A BBP-t 1,5 mL nátrium-tartarát 

pufferrel kondicionáltuk 15 másodpercig tartó vortexeléssel, majd a felülúszót centrifugálást 

(4000 g, 3 s, szobahőmérséklet) követően eltávolítottuk. A folyamatot (1-5. lépés) ezután 

még két alkalommal megismételtük. A felülúszókat acetonitillel másfélszeresére hígítottuk, 

majd az AOH mennyiségét HPLC-FLD módszerrel határoztuk meg.  
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4. ábra: Az AOH extrakciója nátrium-tartarát pufferből (50 mM; pH 3,0) BBP-rel, valamint 

a polimer regenerációja 50 v/v%-os etanol-víz eleggyel. Magenta színnel bekeretezve az 

inkubáció, míg piros színnel bekeretezve a centrifugálás paramétereit tüntettük fel. EtOH: 

etanol. 

 

2.3.5. AOH extrakciója vörösborból BBP-rel 

Az AOH-BBP kölcsönhatás gyakorlati alkalmazhatóságát mesterségesen szennyezett 

(spike-olt) italok dekontaminációja kapcsán vizsgáltuk. Kísérleteink során a Csányi 

Pincészet (Villány, Magyarország) 2016-os évjáratú Cabernet Sauvignon vörösborát 

használtuk, amelyben hozzáadás előtt nem volt kimutatható mennyiségű mikotoxin. Az 1,5 

mL térfogatú, 2,0 μM AOH-t tartalmazó spike-olt vörösbor mintákat termomixerben 

inkubáltuk emelkedő koncentrációjú BBP (0; 1; 2,5; 5; 10 és 25 mg/1,5 mL) jelenlétében 

(1000 rpm, 40 min, 25°C), majd a BBP-t pulzuscentrifugálással (4000 g, 3 s, 

szobahőmérséklet) ülepítettük és 1000 μL felülúszót óvatosan eltávolítottunk. 

A felülúszóban maradó, nem kötött mikotoxint diszperzív folyadék-folyadék 

mikroextrakcióval extraháltuk egy korábban közölt módszer alapján (Arroyo-Manzanares és 
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mtsai., 2012), amelyet az alábbiakban leírt módon, kisebb módosításokkal végeztünk el. Az 

inkubációt követően eltávolított, 1000 μL térfogatú felülúszókhoz 0,05 g nátrium-kloridot, 

188 μL acetonitrilt és 2,0 mL diklórmetánt adtunk, majd 1 percig vortexszel kevertettük. 

Ezután a csapadékos oldatot centrifugáltuk (5000 g, 5 min, szobahőmérséklet), majd az alsó, 

diklórmetános fázist óvatosan eltávolítottuk. Ezt követően a 2,0 mL diklórmetánnal történő 

extrakciót még egyszer megismételtük, majd a szerves oldószeres fázisokat egyesítettük és 

vízmentes nátrium-szulfáttal vízmentesítettük. Centrifugálást (5000 g, 1 min, 

szobahőmérséklet) követően 3,5 mL térfogatú felülúszót vákuumban szárazra pároltunk 

(vákuumpumpa: Büchi V-850 Vacuum Controller; vákuumbepárló: Büchi Rotavapor R-3; 

Flawil, Svájc). A száraz bepárlási maradékot 500 μL kromatográfiás eluensben (1 mM 

foszforsav és acetonitril, 60:40 v/v%) feloldottuk, és az AOH-t HPLC-FLD módszerrel 

kvantifikáltuk. 

 

2.3.6. AOH extrakciója paradicsomléből BBP-rel 

Az AOH BBP által történő megkötését paradicsomlével (Solevita, gyártás helye: 

Magyarország) is teszteltük. A paradicsomlében a mikotoxin hozzáadása előtt nem volt 

kimutatható mennyiségű AOH. A 2,0 μM mikotoxin tartalmú, 1,5 mL térfogatú mintákat a 

vörösborral végzett kísérletekkel megegyező körülmények között inkubáltuk 0; 2,5; 5, 10 és 

25 mg BBP-rel. Az inkubáció után a polimert és az italban jelenlévő rostokat centrifugálással 

(14000 g, 3 min, szobahőmérséklet) ülepítettük, majd 1000 μL felülúszót további analízis 

céljából eltávolítottunk. 

A mikotoxin mennyiségi meghatározásához olyan mintaelőkészítési módszert 

dolgoztunk ki (5. ábra), amely az AOH és BSA közötti stabil komplexek képződésén alapul 

(Fliszár-Nyúl és mtsai., 2020). Az extrakciós módszer kidolgozásának első lépéseként 

meghatároztuk a komplexképződéshez optimális kondíciókat pH 3-8 közötti tartományban. 

Eredményeink alapján a legmagasabb extrakciós hatásfokot enyhén lúgos körülmények 

között (pH 7 és 8 között) értük el, ezért az 1000 μL térfogatú felülúszókat 4 μL 12 M nátrium-

hidroxid hozzáadásával lúgosítottuk, hogy a pH-juk ebbe a tartományba essen. Ezt követően 

a mintákhoz 1000 μL 100 μM-os BSA oldatot adtunk, majd elvégeztük a minták ultraszűrését 

(7500 g, 10 min, 25°C), amelyhez 30 kDa cut-off értékkel rendelkező Pall Microsep™ 
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Advance szűrőt (VWR, Budapest, Magyarország) használtunk. A magas BSA 

koncentrációval biztosítottuk, hogy az AOH szinte teljes egészében albumin-kötött formában 

legyen, így a retentátban maradjon (Poór és mtsai., 2015a), amelyet a szűrést követően 

kétszeres térfogatú acetonitrillel hígítottunk. Az acetonitril hozzáadásával kicsaptuk az 

albumint és felszabadítottuk a komplexből a kötött mikotoxint. Végül a mintákat 

centrifugáltuk (14000 g, 10 min, 3°C), majd az AOH-t a felülúszóból HPLC-FLD módszerrel 

határoztuk meg. 

 

5. ábra: Az AOH extrakciójának sematikus ábrázolása paradicsomléből BBP-rel történő 

toxinkötést követően. BSA: marha szérum albumin, ACN: acetonitril.   

 

2.3.7. BBP kezelés hatásai a vörösbor minőségi paramétereire 

A vörösbor mintákat a mikotoxin extrakciós kísérletekkel megegyező körülmények 

között inkubáltuk BBP-rel. A kezelt vörösbor színintenzitását és összpolifenol-tartalmát UV-

Vis spektrofotometriás eljárásokkal határoztuk meg, a spektrumok felvételére Jasco V-730 

spektrofotométert (Tokió, Japán) használtunk. 
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A színintenziás BBP hatására bekövetkező változásának vizsgálatához 400 μL felülúszót 

desztillált vízzel ötszörösére hígítottunk, majd az alábbi összefüggést alkalmaztuk (Babincev 

és mtsai., 2016): 

𝑊𝐶𝐼 =  𝐴420 + 𝐴520 +  𝐴620            (8) 

ahol a WCI a vörösbor színintenzitását jelöli, míg az A420, A520 és A620 a 420, 520 és 620 nm-

en mért abszorbancia értékek. 

Az összpolifenol-tartalmat Folin-Ciocalteu reagenssel határoztuk meg a 

szakirodalomban korábban leírt módszer alapján (Singleton és mtsai., 1999). Első lépésben 

100 μL felülúszót desztillált vízzel ötszörösére hígítottunk, majd a hígított minták 20 μL-

éhez 100 μL Folin-Ciocalteu reagenst, 300 μL 20 m/m%-os nátrium-karbonát oldatot és 1580 

μL desztillált vizet adtunk. Ezt követően a mintákat 30 percig inkubáltuk sötétben, 

szobahőmérsékleten. Az inkubátumok abszorbanciáját 760 nm-en mértük. Az összpolifenol-

tartalmat galluszsav ekvivalensben (GAE) adtuk meg azonos körülmények között inkubált 

galluszsav standard hígítási sor alapján.  

 

2.3.8. BBP kezelés hatásai a paradicsomlé minőségi paramétereire 

A BBP hatását a paradicsomlé színminőségére és összpolifenol-tartalmára szintén a 

toxinkötés tesztelése kapcsán alkalmazott inkubációs körülmények között vizsgáltuk. A 

gyöngypolimer és a rosttartalom centrifugálással történő ülepítését követően 200 μL 

felülúszót desztillált vízzel tízszeresére hígítottunk, majd a színminőséget (CQ) az 550 és 

650 nm-en mért abszorbancia értékekből (A550 és A650) számítottuk ki (Hand és mtsai., 1953). 

𝐶𝑄 =  
𝐴650

𝐴550
               (9) 

Az összpolifenol-tartalom meghatározását a vörösborral végzett kísérletekkel teljesen 

megegyező módon hajtottuk végre (lásd 2.3.7.). 
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2.3.9. Ciklodextrinek protektív hatásának vizsgálata HeLa sejtekben 

A BCD, szolubilis BCD polimer, SBBCD, szolubilis SBBCD polimer és sugammadex 

protektív hatásait az AOH celluláris toxicitásával szemben immortalizált, kitapadó humán 

cervix karcinóma (HeLa; ATCC: CCL-2) sejteken vizsgáltuk. A sejtek fenntartása (37°C, 

5% CO2) DMEM (high glucose, 4,5 g/L) médiumban történt, ami 10% FBS-t, valamint 

penicillint (100 U/mL) és streptomycint (100 mg/mL) tartalmazott. A sejtek inkubálása FBS 

mentes médiumban történt (az AOH-albumin komplex magas stabilitása miatt), 24 órán 

keresztül, 96 lyukú steril sejttenyésztő lemezen (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). A 

sejtek kezelése 70 μM AOH-lal, továbbá AOH (70 μM) és CD (0, 100, 250, 500 és 1500 μM) 

kombinációival történt. Az oldószer (0,175% DMSO) és a CD-ek hatásait önmagukban is 

teszteltük, nem befolyásolták a mért ATP értékeket. A kezelt sejtek viabilitását az ATP-

tartalmuk alapján értékeltük, amelyet luciferin-luciferáz reakció alapján határoztunk meg az 

alábbi módon, a korábban közölt módszer alapján (Csepregi és mtsai., 2018). Az inkubációt 

követően a sejteket 3×200 μL PBS-sel mostuk, majd 200 μL 0,1% Triton X-100 tartalmú 

borát pufferrel (12,37 g/L bórsav, 7,44 g/L EDTA, 1,0 g/L Triton X-100; nátrium-hidroxiddal 

pH 9,2-re beállítva) 2 percig rázatva lizáltuk. Ezután 10 μL homogenizált mintát fehér színű, 

nem átlátszó 96 lyukú lemezre mértünk, majd minden lyukba 100 μL térfogatú ATP mérő 

pufferrel (12,1 g/L tris-hidroximetil-aminometán, 2,5 g/L magnézium-szulfát, 0,75 g/L 

EDTA-nátrium só; jégecettel pH 7,75-re beállítva) tízszeresére hígított luciferin-luciferáz 

reagenst (ATP CLSII kit) pipettáztunk. Ezt követően a minták lumineszcenciájának mérését 

Perkin Elmer Enspire Multimode plate readerrel (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) 

azonnal elvégeztük lumineszcencia módban.       

 

2.4. HPLC analízis 

A warfarin és a naproxen HPLC analízisét Waters 510 pumpából (Milford, MA, USA), 

Rheodyne 7125 manuális injektorból (20 μL térfogatú loop-pal felszerelve) (Middleboro, 

MA, USA) és Jasco FP-920 fluoreszcens detektorból (Tokió, Japán), illetve Waters 486 UV 

detektorból (Milford, MA, USA) álló folyadékkromatográfiás rendszerrel végeztük. Az 

adatok kiértékelése Millennium Chormatography Manager szoftverrel (Milford, MA, USA) 

történt. 
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A warfarint tartalmazó minták analíziséhez NovaPak C18 (4,0 × 3,0 mm) előtétoszlopot 

és NovaPak C18 (150 × 3,9 mm, 4,0 μm) analitikai oszlopot használtunk. Az eluens nátrium-

foszfát pufferből (25 mM; pH 7,0), metanolból és acetonitrilből (70:25:5 v/v%) állt. Az 

izokratikus elúciót 1,0 mL/perc áramlási sebességgel, szobahőmérsékleten végeztük. A 

warfarint fluoreszcens detektorral kvantifikáltuk (λex = 310 nm, λem = 390 nm).   

A naproxen mennyiségi meghatározását Phenomenex Security Guard™ előtétoszlop 

(C18, 4,0 × 3,0 mm) és Phenomenex Gemini NX-C18 (150 × 4,6 mm, 3,0 μm) analitikai 

oszlop alkalmazásával végeztük. Az eluens nátrium-acetát pufferből (6,9 mM; pH 4,0) és 

acetonitrilből (50:50 v/v%) állt. Az izokratikus elúció 1,0 mL/perc áramlási sebességgel, 

szobahőmérsékleten történt. A naproxent 230 nm-en detektáltuk.  

A kamptotecin és az AOH meghatározásához egy Jasco típusú HPLC rendszert 

használtunk, amely az alábbi részekből állt: pumpa (PU-4180), injektor (AS-4050), 

fluoreszcens detektor (FP-920). A kromatográfiás adatok értékelése ChromNAV szoftverrel 

történt. 

A kamptotecin analíziséhez Phenomenex Security Guard™ előtétoszlopot (C18, 4,0 × 

3,0 mm) és Teknokroma Brisa LC-2 C18 (150 × 4,6 mm, 3 μm) analitikai oszlopot 

használtunk. A kromatográfiás mozgófázis összetétele a következő volt: ortofoszforsav (10 

mM) és acetonitril (60:40 v/v%). Az izokratikus elúciót 0,8 mL/perc áramlási sebességgel, 

szobahőmérsékleten végeztük. A kamptotecint 437 nm emissziós hullámhosszon detektáltuk 

(λex = 369 nm).  

Az AOH pufferből és vörösborból történő analízise során NovaPak C18 (4,0 × 3,0 mm) 

előtétoszlopot és NovaPak C18 (150 × 3,9 mm, 4,0 μm) analitikai oszlopot alkalmaztunk, az 

injektált minta térfogata 20 μL volt. Az izokratikus elúció 1 mM ortofoszforsav (pH 3,0) és 

acetonitril elegyével (60:40 v/v%), 1 mL/perc áramlási sebesség mellett szobahőmérsékleten 

történt. A mikotoxin detektálását 455 nm-en végeztük (λex = 345 nm). 

A paradicsomléből történő meghatározás során az AOH koeluálódott az italból készült 

extraktumba kerülő egyéb komponensekkel, ezért a fent említettől eltérő analitikai módszert 

alkalmaztunk. Állófázisként Phenomenex Security Guard™ előtétoszlopot (C18, 4,0 × 3,0 

mm) és Kinetex XB-C18 (250 × 4,6 mm, 5 μm) analitikai oszlopot használtunk, és 20 μL 

térfogatú mintát injektáltunk. Az izokratikus elúciót szobahőmérsékleten végeztük 10 mM 

nátrium-foszfátból (pH 5,0) és acetonitrilből (70:30 v/v%) álló eluenssel, 1 mL/perc áramlási 
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sebességgel. Az AOH-t az előző módszerben feltüntetett gerjesztési és emissziós 

hullámhosszakon detektáltuk.  

2.5. Statisztika 

Eredményeink legalább három párhuzamos mérésből származnak, az ábrák és a 

táblázatok az átlag és a standard hiba (±SEM) értékeket tartalmazzák. A statisztikai 

szignifikanciát IBM SPSS szoftver segítségével, one-way ANOVA módszerrel (Tukey’s 

post-hoc teszttel) állapítottuk meg (*p < 0,05; **p < 0,01).  
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3. Eredmények 

3.1. AOH kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal 

3.1.1. Az albumin hatása az AOH fluoreszcencia spektroszkópiai tulajdonságaira 

Az AOH fluoreszcencia gerjesztési és emissziós spektrumait PBS-ben (pH 7,4) vettük 

fel. A mikotoxin gerjesztési maximumát 345 nm-en (λem = 421 nm), míg az emissziós 

maximumát 421 nm-en (λex = 345 nm) figyeltük meg (6. ábra).  

HSA jelenlétében az AOH emissziós spektrumában vörös eltolódást (421 → 455 nm) és 

az emissziós intenzitás jelentős emelkedését tapasztaltuk (7/A. ábra). Ugyanezen kísérleti 

körülmények között a HSA az alkalmazott koncentrációkban önmagában (AOH nélkül) is 

adott fluoreszcenciás jelet (7/B. ábra), azonban az AOH albumin jelenlétében mért 

fluoreszcencia intenzitása lényegesen magasabb volt a mikotoxin és a HSA fluoreszcencia 

intenzitásainak összegénél (7/C. ábra). 

 

 

6. ábra: Az AOH (50 μM) fluoreszcencia gerjesztési (A) és emissziós (B) spektrumai PBS-

ben (pH 7,4; λex = 345 nm; λem = 421 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós rés: 20 nm). 
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7. ábra: (A) Az AOH (1 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma emelkedő koncentrációjú 

HSA (0-10,0 μM) jelenlétében PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 nm). (B) Emelkedő koncentrációjú 

(0-10,0 μM) HSA oldatok fluoreszcencia emissziós spektrumai PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 

nm). (C) Az AOH fluoreszcencia emissziós intenzitása emelkedő koncentrációjú HSA 

jelenlétében (IAOH+HSA), a HSA emissziós intenzitása önmagában (IHSA) és az előbbi 

intenzitások különbsége (IAOH+HSA – IHSA) (λex = 345 nm, λem = 455 nm; gerjesztési rés: 10 

nm, emissziós rés: 20 nm). 

 

3.1.2. Fluoreszcencia kioltás 

Az AOH-HSA kölcsönhatás további vizsgálata során fluoreszcencia kioltás típusú 

méréseket is végeztünk. 295 nm-en gerjesztve a HSA emissziós maximuma 340 nm-en 

észlelhető. Az emelkedő koncentrációjú mikotoxin a HSA emissziós intenzitását 

koncentrációfüggő módon csökkentette (8/A. ábra). Továbbá egy második emissziós csúcs 

megjelenését is tapasztaltuk 455 nm-en, amely a mikotoxin saját fluoreszcenciájából adódik. 

Eredményeinket a Stern-Volmer egyenlet grafikus alkalmazásával (8/B. ábra) értékeltük. A 

függvény jó linearitást mutatott (R2 = 0,996), a KSV értékére 2,0 × 105 L/mol-t kaptunk.   
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8. ábra: (A) Fluoreszcencia kioltás típusú mérések: 2 μM HSA fluoreszcencia emissziós 

spektruma emelkedő koncentrációjú (0-10,0 μM) AOH jelenlétében, PBS-ben (pH 7,4; λex = 

295 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós rés: 10 nm). (B) A Stern-Volmer összefüggés (1. 

egyenlet) grafikus ábrázolása (λex = 295 nm, λem = 340 nm). 

 

3.1.3. Az AOH-albumin kölcsönhatás vizsgálata energia transzfer alapján 

Kísérleteink során az AOH emissziós spektrumát emelkedő koncentrációjú HSA 

jelenlétében nemcsak a mikotoxin (lásd a 7. ábrán), hanem a HSA gerjesztési hullámhosszát 

(λex = 295 nm) alkalmazva is felvettük. Ezen a hullámhosszon a fehérjében található egyetlen 

triptofánt (Trp-214) gerjesztettük. A HSA emissziós maximuma (340 nm) nagyon közel van 

az AOH gerjesztési maximumához (345 nm), így ha az AOH kötőhelye a Trp-214-hez közel 

helyezkedik el, akkor energia transzfer miatt a mikotoxin emissziós intenzitásában (455 nm) 

is jelentős emelkedés figyelhető meg, ahogy azt kísérleteink során is tapasztaltuk (9/A. 

ábra). A HSA emissziós intenzitását ismét AOH nélkül is megvizsgáltuk ugyanilyen kísérleti 

körülményeket alkalmazva (9/B. ábra), hogy korrigáljuk a fehérje és a toxin fluoreszcencia 

intenzitásainak összeadódásából eredő intenzitás emelkedést. A mikotoxin HSA jelenlétében 

mért fluoreszcencia intenzitása 455 nm-en jelentősen magasabb volt az AOH és a HSA 

önmagában mért emissziós intenzitásainak összegénél (9/C. ábra). 
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9. ábra: (A) Az AOH (1 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma emelkedő koncentrációjú 

(0,0; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0 és 10,0 μM) HSA jelenlétében, PBS-ben 

(pH 7,4; λex = 295 nm). (B) Emelkedő koncentrációjú (0-10,0 μM) HSA fluoreszcencia 

emissziós spektruma PBS-ben (pH 7,4; λex = 295 nm). (C) Az AOH fluoreszcencia emissziós 

intenzitása emelkedő koncentrációjú HSA jelenlétében (IAOH+HSA), a HSA emissziós 

intenzitása önmagában (IHSA) és az előbbi intenzitások különbsége (IAOH+HSA – IHSA) (λex = 

295 nm, λem = 455 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós rés: 20 nm). 

 

3.1.4. Az AOH-albumin komplex kötési állandójának meghatározása 

Az AOH-HSA komplex kötési állandóját a 3.1.1.-3.1.3. pontokban leírt kísérleti 

eredmények alapján Hyperquad2006 szoftverrel, nem-lineáris illesztéssel számítottuk ki. A 

három módszer alapján meghatározott kötési állandó (K; mértékegység: L/mol) és a Stern-

Volmer quenching konstans (KSV) tízes alapú logaritmusait az 1. táblázatban foglaltam 

össze. A nem-lineáris illesztés alapján az AOH 1:1 sztöchiometriájú komplexeket képez 

HSA-nal. A különböző módszerekkel meghatározott kötési állandók egymással jó egyezést 

mutattak. Méréseim alapján az AOH-HSA komplex kötési állandója kb. 4,5 × 105 L/mol. 
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logKSV 

(SV; 8. ábra) 

λex = 295 nm,  

λem = 340 nm 

logK 

(Hyperquad; 8. ábra) 

λex = 295 nm,  

λem = 340 nm 

logK 

(Hyperquad; 9. ábra) 

λex = 295 nm,  

λem = 455 nm 

logK 

(Hyperquad; 7. ábra) 

λex = 345 nm,  

λem = 455 nm 

5,31 ± 0,03 5,60 ± 0,01 5,78 ± 0,02 5,64 ± 0,05 

1. táblázat: Az AOH-HSA komplex KSV (mértékegység: L/mol) és K (mértékegysége: L/mol) 

értékeinek tízes alapú logaritmusai (átlag ± SEM; n = 3). 

 

3.1.5. Site markerek hatása az AOH-HSA komplex fluoreszcencia emissziós intenzitására 

Mivel HSA jelenlétében az AOH fluoreszcenciája jelentősen megnő (7/A. ábra), 

feltételezhető, hogy a mikotoxin albuminról történő leszorítása következtében a 455 nm-en 

mért emissziós intenzitása csökkenni fog (λex = 345 nm). Következő kísérleteinkben standard 

koncentrációjú AOH (1 μM) - HSA (3 μM) elegy fluoreszcenciáját vizsgáltuk növekvő 

koncentrációjú Site I, Site II és hem kötőhely markerek jelenlétében (λex = 345 nm; λem = 455 

nm). A tesztelt Site I markerek közül a fenilbutazon és a furoszemid csak elhanyagolható 

mértékben csökkentette az AOH-HSA komplex fluoreszcenciáját, azonban a glimepirid és 

az indometacin szignifikáns csökkenést eredményezett az emissziós intenzitásban (10/A. 

ábra). A Site II marker ibuprofen és naproxen által okozott intenzitáscsökkenés csak 

statisztikailag volt szignifikáns, azonban e vegyületek még magas koncentrációban sem 

eredményezték az AOH-HSA komplex emissziós intenzitásának nagymértékű csökkenését 

(10/B. ábra). A hem kötőhely markerei jelentős intenzitáscsökkenést eredményeztek 455 

nm-en (10/C. ábra): a tenipozid, a bilirubin és a metilnarancs nagymértékben csökkentették 

a mikotoxin-albumin komplex fluoreszcenciáját, míg az etinilösztradiol hatása inkább a Site 

II markerekéhez volt hasonló. 
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10. ábra: Az AOH (1 μM) fluoreszcencia emissziós intenzitása HSA (3 μM) és emelkedő 

koncentrációjú (0-10,0 μM) Site I (A), Site II (B) és hem kötőhely (C) markerek jelenlétében 

PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 nm, λem = 455 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós rés: 20 nm; 

*p < 0,05, **p < 0,01). PheBu: fenilbutazon, FUR: furoszemid, IME: indometacin, GLIM: 

glimepirid, IBU: ibuprofen, NAP: naproxen, EE: etinilösztradiol, TEN: tenipozid, BIL: 

bilirubin, MO: metilnarancs. 

 

3.1.6. Site markerek leszorításának vizsgálata ultraszűréssel 

Az AOH kötőhelyének további tesztelése céljából ultraszűréssel vizsgáltuk a Site I 

ligandum warfarin, a Site II marker naproxen és a hem kötőhelyhez kapcsolódó S-

kamptotecin leszorítását HSA-ról AOH jelenlétében. Kísérleteink során 1 μM 

koncentrációban alkalmaztuk mindhárom site markert, a HSA koncentrációját pedig úgy 

választottuk meg, hogy az a vegyületek mennyiségét kb. 60%-kal csökkentse a szűrletben. 

Mivel a HSA és a hozzá kötött molekulák nem juthatnak át a szűrőn, a site markerek 

koncentrációjának növekedése a szűrletben az albuminról történő leszorításukra utal. A 

warfarin mennyisége a szűrletben AOH jelenlétében koncentrációfüggő módon növekedett 

(11/A. ábra), míg a naproxen (11/B. ábra) és a kamptotecin (11/C. ábra) koncentrációja 

csak kisebb mértékben vagy egyáltalán nem változott a toxin hozzáadását követően sem.  
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11. ábra: Site I (WAR, warfarin), Site II (NAP, naproxen) és hem kötőhely (CPT, S-

kamptotecin) ligandumok koncentrációinak változása a szűrletben. Szűrés előtt a minták 1,0 

μM warfarint és 5,0 μM HSA-t; 1,0 μM naproxent és 1,5 μM HSA-t; vagy 1,0 μM kamptotecint 

és 1,5 μM HSA-t tartalmaztak 0, 10 vagy 20 μM AOH jelenlétében, PBS-ben (pH 7,4; *p < 

0,05, **p < 0,01). Az alkalmazott kontroll a HSA nélkül szűrt site markerek filtrátumban 

mért koncentrációja (100%) volt. 

 

3.1.7. A Site I és hem kötőhely AOH-lal való kölcsönhatásainak spektroszkópiai vizsgálata 

Az AOH hatását a warfarin-HSA komplex fluoreszcenciájára a korábbiakban leírt 

módszerrel (Poór és mtsai., 2017a) teszteltük. Mivel az albumin-kötött warfarin 

fluoreszcencia emissziós intenzitása jelentősen magasabb, mint a szabad warfariné, a 379 

nm-en mért fluoreszcencia intenzitás csökkenéséből (λex = 317 nm) a warfarin leszorítására 

következtethetünk. Vizsgálataink során a warfarin-HSA komplex fluoreszcencia intenzitását 

emelkedő mennyiségű AOH jelenlétében mértük. A mikotoxin a 379 nm-en mért emissziós 

intenzitást koncentrációfüggő módon csökkentette (12. ábra). Emellett 455 nm-en az AOH 

saját fluoreszcenciájából adódó emissziós csúcs megjelenését tapasztaltuk. 
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12. ábra: A warfarin (1 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma HSA (3,5 μM) és emelkedő 

koncentrációjú AOH (0-10,0 μM) jelenlétében PBS-ben (pH 7,4; λex = 317 nm; gerjesztési 

rés: 10 nm, emissziós rés: 20 nm). 

 

Az AOH hatását a metilnarancs-HSA komplexre UV-Vis spektrofotometriás méréssel 

vizsgáltuk. A metilnarancs HSA-nal történő komplexképzése során abszorbanciája megnő, 

és abszorpciós spektrumában vörös eltolódás (464 → 477 nm) figyelhető meg (Poór és 

mtsai., 2017a). Eredményeink alapján az AOH még a metilnarancshoz viszonyított 

háromszoros koncentrációban sem befolyásolta a metilnarancs 477 nm-en mért 

abszorbanciáját (nincs bemutatva). 

 

3.1.8. Faji eltérések vizsgálata az AOH-albumin kölcsönhatás kapcsán 

Az AOH-albumin interakciók potenciális fajok közti különbségeit humán, marha, sertés 

és patkány szérum albuminokkal vizsgáltuk. Mind a négy fajból származó albumin az AOH 

emissziós intenzitásának jelentős emelkedését eredményezte. Az RSA bizonyult 

fluoreszcencia erősítés szempontjából a legkiemelkedőbbnek: a mikotoxin emissziós 

intenzitását 77-szeresére növelte, míg a HSA 30-szoros, a PSA 20-szoros, a BSA pedig 14-

szeres intenzitás emelkedést indukált (13. ábra; λex = 345 nm, λem = 455 nm).  

Az AOH-albumin komplexek kötési állandóit (2. táblázat) a 3.1.1. pontban leírtak 

szerint határoztuk meg. Az AOH-HSA, AOH-BSA és AOH-PSA komplexek kötési állandói 
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nagyságrendileg megegyeznek egymással, azonban az RSA a HSA-hoz képes kb. 8-szor 

stabilabb komplexet képez a mikotoxinnal. 

 

 

13. ábra: Az AOH (1 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma albumin nélkül, valamint 

humán (HSA), marha (BSA), sertés (PSA) és patkány (RSA) szérum albuminok (10-10 μM) 

jelenlétében PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós rés: 10 nm). 

A spektrumokat az albuminok háttér fluoreszcenciájának kivonásával korrigáltuk. 

 

 AOH-HSA AOH-BSA AOH-PSA AOH-RSA 

logK 5,64 ± 0,05 5,91 ± 0,04 5,61 ± 0,04 6,53 ± 0,01 

2. táblázat: Az AOH-albumin komplexek kötési állandóinak (K, mértékegység: L/mol) tízes 

alapú logaritmusai (átlag ± SEM; n = 3). 

 

3.1.9. AOH extrakciója paradicsomléből marha albuminnal  

Az AOH paradicsomléből történő extrakcióját a szakirodalomban korábban leírt 

folyadék-folyadék, valamint szilárd fázisú extrakciós módszerekkel kíséreltük meg, azonban 

ezek az eljárások nem bizonyultak megfelelőnek. Továbbá, AOH esetében nem elérhetőek 

el a kereskedelmi forgalomban szelektív extrakcióját lehetővé tevő immunoaffinitás 

oszlopok. Ezért egy új, az AOH és a BSA közötti nagy affinitású kötődésen alapuló 
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extrakciós módszert dolgoztunk ki (5. ábra). Mivel az AOH-BSA kölcsönhatás nem 

szelektív, a mikotoxin közel teljes mennyiségének megkötése érdekében az albumint az 

AOH-hoz viszonyítva 25-ször magasabb koncentrációban (2 μM AOH vs. 50 μM BSA) 

alkalmaztuk (a BSA koncentrációjának további növelése már nem javította az extrakció 

hatásfokát). Az általunk kidolgozott extrakció mind vizes oldatból (50 mM kálium-foszfát 

puffer, pH 7,0), mind paradicsomléből egyformán hatékonynak bizonyult a 0,2-2,5 μM 

koncentrációtartományban: a pufferből 59,4 ± 1,6%-os, míg az italból 55,7 ± 2,4%-os 

hatásfokkal (recovery értékkel) nyertük vissza az AOH-t.  

 

3.2. AOH kölcsönhatásai ciklodextrinekkel 

3.2.1. A pH hatása az AOH fluoreszcencia spektrumaira 

Az AOH fluoreszcencia excitációs és emissziós spektrumait savas (pH 5,0), fiziológiás 

(pH 7,4) és lúgos (pH 10,0) kémhatású pufferekben vettük fel. Savas körülmények között az 

AOH gerjesztési maximuma 350 nm-en volt megfigyelhető (λem = 417 és 465 nm), a pH 

emelkedésével a csúcs enyhe kék eltolódását (350 → 340 nm) és az intenzitás csökkenését 

tapasztaltuk (14/A. ábra). Továbbá pH 7,4-en egy második gerjesztési csúcs is megjelent 

410 nm-en, amely pH 10-en már dominánssá vált (14/B. ábra). A mikotoxin emissziós 

spektrumait 345 és 410 nm-es gerjesztési hullámhosszokat alkalmazva is felvettük. 345 nm-

es gerjesztés esetén, az emissziós maximumot savas közegben 417 nm-en figyeltük meg, 

majd a pH emelkedésével 425 nm-en (pH 7,4) és 465 nm-en (pH 10,0) jelentek meg az 

emissziós maximumok (14/C. ábra). Amikor az AOH gerjesztésére 410 nm-es hullámhosszt 

alkalmaztunk, a lúgos (pH 10,0) kémhatású közegben 450 nm-en egy nagy intenzitású 

emissziós csúcs jelent meg, azonban ez pH 7,4-en jelentősen csökkent, savas közegben pedig 

szinte meg sem jelent (14/D. ábra). 
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14. ábra: Az AOH (50 μM) fluoreszcencia gerjesztési (A: λem = 417 nm; B: λem = 465 nm) és 

emissziós (C: λex = 345 nm; D: λex = 410 nm) spektrumai nátrium-acetát (50 mM, pH 5,0), 

nátrium-foszfát (50 mM, pH 7,4) és nátrium-borát (50 mM, pH 10,0) pufferekben (gerjesztési 

rés: 10 nm, emissziós rés: 10 nm). 

 

3.2.2. Ciklodextrinek hatása az AOH fluoreszcenciájára 

Az AOH natív, random-metilált és kvaterner-ammónium β- és γ-CD-ekkel kialakított 

kölcsönhatásainak jellemzése érdekében a mikotoxin fluoreszcencia emissziós spektrumait 

emelkedő CD-koncentrációk mellett, 345 nm-es gerjesztési hullámhosszt alkalmazva vettük 

fel, mivel az AOH emissziós maximuma a gerjesztési spektrumok alapján 340-350 nm között 

jelenik meg (14/A. és 14/B. ábra). Az AOH emissziós spektrumában a CD-ek jelentős vörös 

eltolódást idéztek elő: az emissziós maximumokat 450-470 nm-en figyeltük meg az 

alkalmazott puffertől és a CD-ek típusától függően (15. ábra). Az eredmények 

összehasonlíthatósága érdekében mérési adataink értékelését egységesen 460 nm-en 
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végeztük. Azért, hogy megerősítsük eredményeinket, a 450-470 nm-es tartományban egyéb 

hullámhosszakat alkalmazva is elvégeztük a kiértékelést, azonban nem tapasztaltunk 

említésre méltó eltéréseket a 460 nm-en mért intenzitásokkal számolt eredményekhez 

viszonyítva (nincs bemutatva). 

Savas és fiziológiás pH-kon a CD-ek jelenlétében két emissziós csúcs észlelhető, 

megközelítőleg 410 és 450 nm-es maximumokkal, ahogy az a 15. ábrán a GCD példáján 

látható. A pH 5,0-ön és pH 7,4-en felvett spektrumok alakja a töltés nélküli CD-ek (BCD, 

GCD, RAMEB, RAMEG) esetén egymással nagy hasonlóságot mutatott (15/A. ábra). 

Azonban pH 10,0-en az első emissziós csúcs látszólag eltűnt, és a spektrumok további vörös 

eltolódását tapasztaltuk (15/B. ábra). Savas és fiziológiás pH-n a GCD az AOH nagymértékű 

fluoreszcencia emelkedését eredményezte még a legalacsonyabb, 0,25 mM-os CD-

koncentráció esetén is, és az emissziós jel már 4 mM CD-koncentrációnál elérte a 

maximumát (15/A. és 15/C. ábra). Ezzel szemben 10,0-es pH-n az AOH emissziós jele csak 

kismértékben nőtt alacsony GCD koncentrációk (0,25 és 0,5 mM) mellett, és nem érte el a 

szaturációt még 10 mM GCD hatására sem (15/B. és 15/D. ábra). 
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15. ábra: Az AOH (5 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma emelkedő GCD koncentrációk 

(0-10,0 mM) jelenlétében (A) nátrium-foszfát (pH 7,4) és (B) nátrium-borát (pH 10,0) 

pufferekben (λex = 345 nm). Az AOH emissziós jelének változása emelkedő GCD 

koncentrációk hatására (C) nátrium-foszfát (pH 7,4) és (D) nátrium-borát (pH 10,0) 

pufferekben (λex = 345 nm, λem = 460 nm; gerjesztési rés: 10 nm mindkét pH-n; emissziós 

rés: 7,4-es pH-n 10 nm, 10,0-es pH-n 20 nm). 

 

A kationos tetraalkil-ammónium származékok (QABCD és QAGCD) jelenlétében 

megfigyelt változásokat a QAGCD példáján demonstráltuk (16. ábra).  Az AOH emissziós 

spektrumai pH 5,0-ön és pH 10,0-en a töltés nélküli CD-ekéhez hasonlóan viselkedtek (16/A. 

és 16/C. ábra), míg fiziológiás pH-n az első csúcs (410 nm) intenzitása a második csúcshoz 

(450 nm) képest jelentősen csökkent (16/B. ábra). A töltés nélküli CD-ekkel ellentétben 

QAGCD jelenlétében az AOH emissziós intenzitása savas közegben alacsony koncentrációjú 

(0,25 és 0,5 mM) CD hatására csak kismértékben emelkedett, és még a toxinhoz képest 2000-

szeres koncentrációban alkalmazott QAGCD mellett (10 mM QAGCD vs. 5 μM AOH) sem 

érte el a maximumát (16/A. és 16/D. ábra). Ehhez képest 7,4-es pH-n meredekebb 
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fluoreszcencia emelkedés volt tapasztalható (16/B. és 16/E. ábra), pH 10,0-en pedig a 

QAGCD jelentős fluoreszcencia erősítést eredményezett még alacsony koncentrációban is 

(0,25 mM) és a mikotoxin emissziós jele már 3 mM QAGCD hatására elérte a maximumot 

(16/C. és 16/F. ábra). 

 

 

16. ábra: Az AOH (5 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma emelkedő QAGCD (0-10,0 

mM) koncentrációk jelenlétében nátrium-acetát (pH 5,0; A), nátrium-foszfát (pH 7,4; B) és 

nátrium-borát (pH 10,0; C) pufferekben (λex = 345 nm). Az AOH emissziós jelének változása 

emelkedő QAGCD koncentrációk mellett nátrium-acetát (pH 5,0; D), nátrium-foszfát (pH 

7,4; E) és nátrium-borát (pH 10,0; F) pufferekben (λex = 345 nm, λem = 460 nm; gerjesztési 

rés: 10 nm mindegyik pH-n; emissziós rések: 20 nm 5,0-ös és 7,4-es pH-n, valamint 10 nm 

10,0-es pH-n). 

 

Az AOH fluoreszcencia emissziós intenzitását mindegyik tesztelt CD jelentős 

mértékben megnövelte, kivéve a natív BCD-t, amely mindössze legfeljebb 2-szeres 

emelkedést eredményezett a mikotoxin fluoreszcenciájában. Savas és fiziológiás pH-n a 
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GCD bizonyult a leghatékonyabbnak, míg pH 10,0-en a QABCD hatására növekedett az 

AOH fluoreszcenciája a legnagyobb mértékben (17. ábra). 

 

 

17. ábra: Az AOH (5 μM) abszolút fluoreszcencia intenzitásai (±SEM) CD-ek nélkül és 10 

mM CD koncentrációk jelenlétében nátrium-acetát (pH 5,0), nátrium-foszfát (pH 7,4) és 

nátrium-borát (pH 10,0) pufferekben (λex = 345 nm, λem = 460 nm; gerjesztési rés: 10 nm, 

emissziós rés: 10 nm). A BCD általi fluoreszcencia erősítést a többi CD-hez viszonyított 

alacsonyabb vízoldhatósága miatt nem tüntettük fel. 

 

3.2.3. Az AOH-CD komplexek kötési állandóinak meghatározása 

Az AOH-CD komplexek kötési állandóit (K; mértékegysége L/mol) a Benesi-

Hildebrand egyenlet (3. egyenlet; λex = 345 nm, λem = 460 nm) grafikus alkalmazásával 

határoztuk meg. A Benesi-Hildebrand függvények jó illeszkedést mutattak az 1:1 

sztöchiometriájú modellel (R2 = 0,95-0,99) (18. ábra). A BCD-t alacsonyabb vízoldhatósága 

miatt a többi CD-től eltérő koncentrációkban alkalmaztuk és Benesi-Hildebrand függvényét 

külön ábrázoltuk (19. ábra). A logK értékek az alkalmazott pH-tól és a CD-ek típusától 

függően 2,1-3,6 közé estek (3. táblázat). Savas és fiziológiás pH-n a GCD képezte a 

mikotoxinnal a legstabilabb komplexet, míg pH 10,0-en a kationos származékok (QABCD 

és QAGCD) bizonyultak kiemelkedőnek. 
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18. ábra: Az AOH-CD komplexek Benesi-Hildebrand függvényei (R2 = 0,95-0,99) nátrium-

acetát (pH 5,0; A), nátrium-foszfát (pH 7,4; B) és nátrium-borát (pH 10,0; C) pufferekben 

(λex =345 nm, λem = 460 nm). 

 

 

 

19. ábra: Az AOH-BCD komplex Benesi-Hildebrand függvényei nátrium-acetát (pH 5,0), 

nátrium-foszfát (pH 7,4) és nátrium-borát (pH 10,0) pufferekben (λex =345 nm, λem = 460 

nm). 
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Mikotoxin-CD 

komplexek 

logK (±SEM) 

pH 5,0 pH 7,4 pH 10,0 

AOH-BCD 2,23 ± 0,01 2,52 ± 0,01 2,22 ± 0,03 

AOH-RAMEB 2,50 ± 0,02 2,64 ± 0,01 2,11 ± 0,03 

AOH-QABCD 2,38 ± 0,03 2,85 ± 0,04 3,40 ± 0,01 

AOH-GCD 3,18 ± 0,06 3,21 ± 0,01 2,17 ± 0,03 

AOH-RAMEG 2,96 ± 0,03 3,03 ± 0,03 2,23 ± 0,03 

AOH-QAGCD 2,11 ± 0,03 2,97 ± 0,01 3,58 ± 0,03 

3. táblázat: Az AOH-CD komplexek kötési állandóinak (K; mértékegység: L/mol) tízes alapú 

logaritmusai. Pufferek: nátrium-acetát (0,05M, pH 5,0), nátrium-foszfát (0,05M, pH 7,4) és 

nátrium-borát (0,05M, pH 10,0). 

 

3.2.4. Az AOH szulfobutil-β-CD monomererrel és szolubilis polimerrel, valamint 

sugammadexszel képzett komplexeinek stabilitása fiziológiás pH-n 

Egy következő vizsgálatunk rávilágított, hogy a SBBCD és a sugammadex stabilabb 

komplexeket alakítanak ki AOH-lal, mint az előzőekben megvizsgált származékok. E 

mérések során az AOH (5 μM) kölcsönhatásait SBBCD-nel, szolubilis SBBCD polimerrel 

és sugammadexszel az extracelluláris kondíciókat közelítő PBS (pH 7,4) pufferben 

teszteltük. A mikotoxin fluoreszcencia emissziós spektrumának változását a sugammadex 

példáján demonstráljuk (20/A. ábra). A vizsgált CD-ek közül az AOH fluoreszcenciás 

jelének legnagyobb mértékű emelkedését (kb. 25-szörös) a sugammadex okozta (20/B. 

ábra), amely már a toxinhoz viszonyított kétszeres koncentrációban is jelentősen fokozta a 

mikotoxin emissziós intenzitását. Az 1:1-es sztöchiometriájú Benesi-Hildebrand függvények 

(20/C. és 20/D. ábrák) jó linearitást mutattak (R2 = 0,93-1,00). Az AOH-szolubilis SBBCD 

polimer komplex kötési állandójának kiszámításakor a polimer SBBCD monomer tartalmát 

vettük alapul, amely a gyártó leírása alapján 60 m/m%. A képződő AOH-CD komplexek 

logK értékei a következők: logKAOH-SBBCD = 3,34 ± 0,02; logKAOH-szolubilis SBBCD polimer = 3,68 

± 0,03; logKAOH-sugammadex = 4,46 ± 0,01. Tehát a sugammadex esetében a kialakuló 
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komplexek stabilitása a többi vizsgált CD-hez viszonyítva (3. táblázat) kiemelkedően 

magas. 

 

  

20. ábra: (A) Az AOH (5 μM) fluoreszcencia emissziós spektruma emelkedő sugammadex 

koncentrációk (0-1,0 mM) jelenlétében PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 nm). (B) Az AOH 

emissziós intenzitása emelkedő mennyiségű SBBCD (0-5,0 mM), szolubilis SBBCD polimer 

(SBBCDPS; 0-5,0 mM az SBBCD monomerre vonatkoztatva) és sugammadex (0-1,0 mM) 

jelenlétében PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 nm, λem = 460 nm; gerjesztési rés: 10 nm, emissziós 

rés: 10 nm minden esetben). Az AOH-SBBCD és AOH-SBBCDPS komplexek (C), továbbá az 

AOH-sugammadex komplex (D) Benesi-Hildebrand függvényei PBS-ben (pH 7,4; λex = 345 

nm, λem = 460 nm).  
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3.2.5. AOH extrakciója vizes oldatokból BBP-rel 

Az AOH vizes oldatokból BCD gyöngypolimerrel (BBP) történő eltávolítását pH 3,0-

10,0 közötti tartományban teszteltük. Mivel a polimerben a BCD egységek vízben nem 

oldódó gyöngyökhöz kapcsolódnak, a BBP-t toxinkötést követően centrifugálással 

távolítottuk el az oldatokból (a megkötött AOH-lal együtt). Az előző kísérleteinkben 

alkalmazott pufferek mellett azért tűnt célszerűnek a pH 5,0-nél alacsonyabb pH-jú puffer 

alkalmazása is, mert az AOH általában még ennél savasabb italokban (pl. paradicsomlé, bor) 

is nagy gyakorisággal fordul elő. Az inkubációt és a felülúszó mikotoxin-tartalmának HPLC-

FLD analízisét (lásd: 2.3.2. és 2.4. fejezet) követően megállapítottuk, hogy pH 3,0-7,4 között 

a BBP rendkívül hatékony toxinkötő: már 1,0 mg/1,5 mL mennyiségben képes volt az AOH 

~60%-át eltávolítani, magasabb koncentrációkban (10-20 mg/1,5 mL) pedig a toxin közel 

teljes mennyiségét megkötötte (21. ábra). Azonban 10,0-es pH-n a BBP csökkent toxinkötő 

képességét figyeltük meg: még magasabb mennyiségű polimer (20 mg/1,5 mL) alkalmazása 

esetén is csak 66%-os redukciót tapasztaltunk az AOH koncentrációjában. 
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21. ábra: AOH (2 μM) extrakciója vizes oldatokból β-ciklodextrin gyöngypolimerrel (0-20,0 

mg/1,5 mL) különböző pufferekben (nátrium-foszfát: pH 3,0; nátrium-acetát: pH 5,0; 

nátrium-foszfát: pH 7,4; nátrium-borát: pH 10,0; *p < 0,01). 

 

A hőmérséklet és az inkubáció időtartamának hatásait is megvizsgáltuk az AOH BBP-

rel történő extrakciójára vonatkozóan. Eredményeink alapján a mikotoxin extrakciója nem 

mutat jelentős hőmérsékletfüggést (22/A. ábra). Azonban a 25°C-on történő inkubáció 

esetén az inkubációs idő hosszával nagymértékben változik a toxinkötés eredményessége: a 

teljes kötődés viszonylag lassú, ennek eléréséhez legalább 30 perces inkubáció szükséges 

(22/B. ábra). 

Az AOH-BBP kölcsönhatást a Langmuir (5. egyenlet) és Freundlich (6. egyenlet) 

izotermák illesztésével is jellemeztük (nincs bemutatva). Mindkét izoterma jó illeszkedést 

mutatott (Langmuir: R2 = 0,983; Freundlich: R2 = 0,969). A Langmuir-állandó (KL) 0,16 ± 

0,04 L/mg, az 1 mg BBP által maximálisan megköthető AOH mennyisége (Q0) 41,92 ± 3,94 

mg/g. Továbbá, a Freundlich-konstans értéke (KF) 5,52 ± 1,31 (mg/g)×(L/mg)1/n, az 1/n érték 

pedig 0,74 ± 0,04 volt. 
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22. ábra: Az AOH (2 μM) extrakciójának hőmérséklet- (A; 40 min inkubáció) és időfüggése 

(B). Az extrakciókat 5 mg/1,5 mL BBP jelenlétében termomixerben (1000 rpm) nátrium-

foszfát pufferben (50 mM, pH 3,0) végeztük (*p < 0,01). 

 

3.2.6. BBP regenerálhatósága és újrahasznosíthatósága az AOH kötést követően 

Az AOH vizes oldatból (50 mM nátrium-tartarát, pH 3,0) történő extrakcióját követően 

megvizsgáltuk a kötött mikotoxin eltávolíthatóságát a BBP-ről. Ennek érdekében a BBP-t 

egymást követően kétszer mostuk 50 v/v%-os etanol-víz eleggyel, majd a toxinkötést két 

alkalommal megismételtük (4. ábra). Eredményeinket a 4. táblázatban fogalom össze, ahol 

az „A”-val jelzett sorok az AOH relatív mennyiségét jelentik a pufferben a BBP-rel történő 

extrakciót követően, míg a „B” jelű sorokban a mikotoxin relatív mennyiségét tüntettem fel 

az egyesített (2 lépéses mosás) mosófolyadékokban (50 v/v% etanol). Az AOH %-os 

mennyiségét a kezdeti mikotoxin koncentrációhoz (2 μM) viszonyítottuk minden esetben. 

Eredményeink alapján a BBP regenerációja során gyakorlatilag a teljes megkötött 

toxinmennyiség eltávolítható volt a polimerről, továbbá a gyöngypolimer ugyanolyan 

mikotoxinkötő képességgel rendelkezett a második és harmadik inkubáció során is, mint az 

első alkalmával.  
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Inkubáció Elvégzett vizsgálat 

AOH (% ± SEM) a 

pufferben (A) és a 

mosófolyadékban 

(B) 

Σ (% ± SEM) 

1. inkubáció 

A: AOH extrakció BBP-rel 15,8 ± 1,2 (puffer) 

100,9 ± 5,0 
B: mosás 2× 50 v/v%-os 

etanollal 

85,1 ± 3,8 

(mosófolyadék) 

2. inkubáció 

A: AOH extrakció BBP-rel 14,5 ± 2,1 (puffer) 

95,7 ± 6,2 
B: mosás 2× 50 v/v%-os 

etanollal 

81,2 ± 4,1 

(mosófolyadék) 

3. inkubáció A: AOH extrakció BBP-rel 14,6 ± 0,5 (puffer) - 

4. táblázat: A BBP regenerálhatóságának és újrahasznosíthatóságának vizsgálata. (A) Az 

AOH kontrollhoz viszonyított relatív (%-ban kifejezett) mennyisége a 2 μM toxint tartalmazó 

vizes oldatból (50 mM nátrium-tartarát, pH 3,0) történő eltávolítását követően (1000 rpm, 

40 min, 25°C). (B) Az AOH kontrollhoz viszonyított relatív (%-ban kifejezett) mennyisége az 

egyesített etanolos mosófolyadékban, a megkötött mikotoxin elúcióját követően. 

 

3.2.7. AOH kölcsönhatásainak összehasonlítása BCD monomerrel, szolubilis BCD-

polimerrel és BBP-rel 

Habár a natív BCD viszonylag alacsony stabilitású komplexet képez AOH-lal (3. 

táblázat), a BBP vizes oldatokban meglehetősen hatékony toxinkötőnek bizonyult (21. 

ábra). Ezért a BCD polimerek toxinkötő képességét összehasonlítottuk a BCD monomerrel, 

ehhez pH 3,0-as 2 μM-os AOH oldatokat használtunk. A polimerek BCD-tartalmának 

ismeretében (szolubilis BCD polimer: 70 m/m%, BBP: 50 m/m%) számoltuk ki a kötési 

állandókat (lásd 2.3.3.).  

A BCD monomer esetén még 2,5 mM koncentrációnál sem következett be a szaturáció 

és a fluoreszcencia erősítés is csak kismértékű volt, ezzel szemben a polimerek már 1,5-2,0 

mM monomerrel ekvivalens koncentrációban az AOH szinte teljes mennyiségét 

megkötötték, és a szolubilis polimer csaknem 5-szörösére növelte a toxin kezdeti 
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fluoreszcencia intenzitását (23. ábra). Kísérleteink alapján, a komplexek a következő logK 

értékekkel jellemezhetők: logKAOH-BCD = 2,40 ± 0,07, logKAOH-szolubilis BCD polimer = 3,40 ± 0,01, 

logKAOH-BBP = 3,67 ±0,07. Tehát a BCD polimerek a monomerhez képest lényegesen 

nagyobb kötőképességeket mutattak. 

 

 

23. ábra: Az AOH BCD-nel, szolubilis BCD polimerrel és BBP-rel kialakított 

kölcsönhatásainak összehasonlítása. Relatív fluoreszcencia erősítés emelkedő 

koncentrációjú BCD (A) és szolubilis BCD polimer (B) jelenlétében (λex = 345 nm, λex = 460 

nm). (C) Az AOH kötött frakciója (a kezdeti AOH koncentrációhoz viszonyítva, %-ban) 

emelkedő koncentrációjú BBP jelenlétében. A BCD koncentrációkat minden esetben BCD 

monomerre kiszámítva adtuk meg az alkalmazott származékok BCD tartalmának 

ismeretében. 

 

3.2.8. AOH eltávolítása vörösborból BBP-rel 

Az AOH (2 μM) eltávolítását vörösborból emelkedő koncentrációjú BBP jelenlétében 

teszteltük. A mikotoxin hozzáadása előtt vizsgáltuk az AOH jelenlétét a kísérletben használt 

italban, azonban a toxin nem volt jelen detektálható mennyiségben a borban (LOD = 25 nM 

vagy 6,5 μg/L). Az inkubációt követően a mintákban maradó AOH-t mintaelőkészítés után 

kvantifikáltuk (lásd 2.3.5. és 2.4. fejezet). A folyadék-folyadék extrakció hatásfoka 

(recovery) a 0,25-2 μM koncentrációtartományban 70,8 ± 1,8% volt, ezzel az értékkel 

korrigáltuk eredményeinket. Méréseink alapján a BBP koncentrációfüggő módon 

csökkentette a vörösborban az AOH mennyiségét: már 2,5 mg/1,5 mL polimer jelenlétében 
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is jelentős (kb. 16%-os) csökkenést tapasztaltunk, míg a legmagasabb koncentrációjú BBP 

(25 mg/1,5 mL) az AOH 80%-át eltávolította (24/A. ábra). 

 

23. ábra: (A) AOH (2 μM) extrakciója vörösborból β-ciklodextrin gyöngypolimerrel (0-25 

mg/1,5 mL). (B) A vörösbor színének és összpolifenol-tartalmának változása BBP-rel (0-25 

mg/1,5 mL) történő inkubáció (40 min, 1000 rpm, 25°C) hatására (*p < 0,05; **p < 0,01). 

 

3.2.9. A BBP hatása a vörösbor színére és összpolifenol-tartalmára 

Mivel a BBP nem szelektív AOH kötő, feltételezhetően a kezelt italokból nem csak a 

mikotoxint, hanem egyéb komponenseket (pl. antocianineket és polifenolokat) is eltávolíthat, 

amely hatással lehet a vörösbor minőségére. Ezért következő kísérletünkben a BBP hatását 

vizsgáltuk a vörösbor színintenzitására és összpolifenol-tartalmára. A kontroll (BBP-rel nem 

kezelt) mintákban a színintenzitás értéke 1,32 ± 0,01 volt, míg az összpolifenol-tartalmat 

1,60 ± 0,06 g/L GAE-ben határoztuk meg. A BBP koncentrációfüggő módon befolyásolta a 

vörösbor mindkét vizsgált paraméterét: 25 mg/1,5 mL polimer a színintenzitást 25, míg az 

összpolifenol-tartalmat 39%-kal csökkentette (24/B. ábra). Ugyanakkor ezek a relatív 

értékek jóval alacsonyabbak, mint az ugyanekkora BBP koncentráció mellett megfigyelt 

csökkenés az AOH relatív koncentrációjában (24/A. ábra).  
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3.2.10. AOH extrakciója paradicsomléből BBP-rel 

Az AOH (2 μM) paradicsomléből történő eltávolítását BBP-rel emelkedő mennyiségű 

gyöngypolimer jelenlétében végzett inkubációt követően vizsgáltuk. A nem spike-olt 

paradicsomlében vizsgálataink alapján nem volt jelen kimutatható mennyiségű mikotoxin 

(LOD = 100 nM vagy 25,8 μg/L). Az inkubáció után az AOH-t a minták felülúszójából BSA-

nal extraháltuk (lásd 2.3.6. fejezet), amelyet affinitás fehérjeként használtunk, majd a toxin 

mennyiségét HPLC-FLD módszerrel határoztuk meg. Az extrakció hatásfoka (recovery) a 

0,5-2,5 μM koncentrációtartományban 55,7 ± 2,4% volt, ezzel az értékkel korrigáltuk 

eredményeinket. Méréseink alapján a BBP koncentrációfüggő módon csökkentette az AOH 

koncentrációját paradicsomlében: 2,5 mg/1,5 mL BBP 19%-os, míg 25 mg/1,5 mL BBP 

megközelítőleg 55%-os csökkenést okozott a mikotoxin tartalomban (25/A. ábra). Emellett 

azt is érdemes kiemelni, hogy 10 mg/1,5 mL BBP koncentráció fölött már nem javult 

jelentősen az AOH extrakció mértéke.  

 

 

25. ábra: (A) AOH (2 μM) extrakciója paradicsomléből β-ciklodextrin gyöngypolimerrel (0-

25 mg/1,5 mL). (B) A paradicsomlé színének és összpolifenol-tartalmának változása BBP-

rel (0-25 mg/1,5 mL) történő inkubáció (40 min, 1000 rpm, 25°C) hatására (*p < 0,05, **p 

< 0,01). 
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3.2.11. BBP hatása a paradicsomlé színére és összpolifenol-tartalmára  

A BBP a paradicsomlé egyes komponenseivel szintén interakcióba léphet, ezért 

megvizsgáltuk a paradicsomlé színintenzitására, továbbá összpolifenol-tartalmára kifejtett 

hatásait. A BBP-t nem tartalmazó kontroll mintákban a színintenzitás értéke 0,734 ± 0,002 

volt, az összpolifenol-tartalom pedig 0,24 ± 0,03 g/L GAE. Míg a BBP a paradicsomlé 

színintenzitását még a legmagasabb koncentrációban sem befolyásolta, addig az 

összpolifenol-tartalom kapcsán koncentrációfüggő csökkenést tapasztaltunk (25/B. ábra). A 

legalacsonyabb mennyiségben (2,5 mg/1,5 mL) alkalmazott BBP 27%-kal, míg 25 mg/1,5 

mL BBP 46%-kal csökkentette az ital összpolifenol-tartalmát. A vörösborral végzett 

vizsgálatainkkal ellentétben a paradicsomlé esetében az AOH koncentrációjában 

bekövetkező relatív csökkenés csupán kisebb mértékben haladta meg az összpolifenol-

koncentráció BBP hatására fellépő relatív változását (25. ábra).  

 

3.2.12. A CD-ek protektív hatása az AOH toxicitásával szemben HeLa sejtekben 

Az AOH hatását HeLa sejteken 24 órás inkubáció során vizsgáltuk a mikotoxin, 

valamint az AOH és különböző CD monomerek és szolubilis CD polimerek 

kombinációjának jelenlétében. A sejtek viabilitását a celluláris ATP tartalom alapján 

értékeltük. A 70 μM-os koncentrációban alkalmazott AOH kb. 75%-kal csökkentette a 

viabilitást az oldószer kontrollhoz képest (26. ábra), míg a CD-ek az alkalmazott 

körülmények között nem befolyásolták a sejtek életképességét (nincs bemutatva). A natív 

BCD még a legmagasabb (a toxinhoz viszonyított több, mint 20-szoros) koncentrációban 

sem fejtett ki protektív hatást az AOH toxicitásával szemben, míg a szolubilis BCD polimer 

1500 μM-os koncentrációban mindössze 10%-kal növelte az ATP szintet (26. ábra). A 

SBBCD és szolubilis polimer származéka (SBBCDPS) a natív CD-ekhez képest 

hatékonyabban ellensúlyozta az AOH által indukált toxicitást, ugyanakkor mindössze 17-

18%-os életképesség növekedést eredményeztek. Ezzel szemben a sugammadex volt az 

AOH toxicitásának kivédésében magasan a legsikeresebb: már 100 μM-os koncentrációban 

is növelte a viabilitást, míg 500 μM sugammadex már a kontrollhoz viszonyított 94%-os 

értékre emelte a kezelt sejtekben mérhető ATP mennyiségét (26. ábra).    
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26. ábra: HeLa sejtek viabilitásának változása 70 μM AOH és emelkedő mennyiségű (0, 100, 

250, 500 és 1500 μM) CD-ek jelenlétében, 24 óra inkubációt követően (*p < 0,05; **p < 

0,01). BCDPS: szolubilis BCD polimer, SBBCDPS: szolubilis SBBCD polimer.   
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4. Diszkusszió 

4.1. AOH kölcsönhatásai szérum albuminnal  

Az AOH PBS-ben viszonylag alacsony fluoreszcencia emissziós intenzitást mutatott 455 

nm-en, HSA jelenlétében azonban jelentős mértékű emelkedést tapasztaltunk a mikotoxin 

fluoreszcenciájában (7. ábra). Mivel ez szignifikánsan meghaladta az AOH és a HSA 

önmagában mért fluoreszcencia intenzitásainak összegét, megfigyelésünk a mikotoxin-

albumin komplexek kialakulására utal. Mivel az aromás fluorofórok fluoreszcenciáját a vizes 

oldatban kialakuló hidrátburok részlegesen kioltja (Dobretsov és mtsai., 2014), amikor az 

AOH a HSA apoláros kötőhelyével kölcsönhatásba lép, a mikotoxin hidrátburkából 

vízmolekulák lépnek ki, ami az AOH fluoreszcencia intenzitásának emelkedéséhez vezet. 

Ugyanezzel a jelenséggel magyarázható az AOH emissziós intenzitásának CD-ek 

jelenlétében tapasztalt jelentős mértékű emelkedése is (15. és 16. ábra), hiszen a CD-ek 

apoláros ürege szintén megbontja a mikotoxin hidrátburkát. 

Az AOH-HSA komplexek képződését fluoreszcencia kioltás típusú mérésekkel is 

megerősítettük. A mikotoxin jelenlétében (még a belső szűrő effektus korrekciója után is) 

jelentős csökkenést tapasztaltunk a HSA 340 nm-en mért fluoreszcencia intenzitásában (8. 

ábra). Az alkalmazott kísérleti körülmények között a HSA fluoreszcenciája főleg a Site I 

régióban elhelyezkedő 214-es triptofán (Trp-214) aminosavtól származik (Fanali és mtsai., 

2012), így az, hogy az AOH már alacsony koncentrációkban is szignifikáns kioltó hatással 

rendelkezik, arra enged következtetni, hogy a mikotoxin kötőhelye a triptofán közelében 

található. Ezt az AOH és HSA között kialakuló energia transzfer is alátámasztja. Az AOH 

295 nm-en gerjesztve csak csekély mértékben fluoreszkál, azonban HSA jelenlétében a 

fluoreszcencia intenzitása jelentősen megnő. Korábbi tanulmányok alapján a fluoreszcencia 

energia transzfer a HSA, mint donor és az akceptorként viselkedő ligandum között 

megvalósulhat, ha a HSA emissziós spektruma és a ligandum gerjesztési spektruma között 

jelentős átfedés tapasztalható, továbbá a fluorofórok egymáshoz kellően közel helyezkednek 

el (Sueck és mtsai., 2018). Ezek alapján magyarázható az albuminhoz kötött AOH molekulák 

viszonylag szelektív gerjesztése energia transzfer révén, hiszen az AOH gerjesztési 
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spektruma és a HSA emissziós spektruma egymással nagymértékű átfedést mutatnak, és a 

mikotoxin nagy valószínűséggel a Site I régióban, a Trp-214-hez közel kötődik.  

A különböző fluoreszcencia spektroszkópiai mérésekből nyert kötési állandók értékei 

egymással jó egyezést mutattak. Mindhárom modell alapján (7-9. ábrák) az AOH-HSA 

komplexek 1:1-es sztöchiometriát mutattak. Az AOH stabil HSA-komplexet képez, kötési 

állandójának értéke nagyságrendileg megegyezik a zearalenon és a citrinin albuminnal 

képzett komplexeivel (≈ 105 L/mol) (Poór és mtsai., 2015a; Faisal és mtsai., 2018a), azonban 

az AOH ezekhez a mikotoxinokhoz viszonyítva 2-3-szor magasabb affinitással kötődik a 

HSA-hoz. Az AOH-HSA komplex kialakulásának feltételezhető biológiai relevanciáját 

mutatja, hogy a kölcsönhatás a warfarin-HSA interakciónál (logK = 5,3) (Poór és mtsai., 

2015a) is erősebb. 

A site markerek jelenlétében végzett fluoreszcencia spektroszkópiai mérések során az 

AOH-HSA komplex (a belső szűrő effektus korrekcióját követően is) fluoreszcencia 

intenzitásának a csökkenése a mikotoxin albuminról történő leszorítására utal (10. ábra). 

Azok a Site I ligandumok, amelyek másodlagos kötőhellyel nem rendelkeznek (fenilbutazon 

és furoszemid) (Zsila, 2013) csak csekély mértékben befolyásolták az AOH-HSA komplex 

fluoreszcenciáját.  Ezzel szemben a glimepirid és az indometacin, amelyek ugyancsak a Site 

I ligandumai, azonban a hem kötőhelyen másodlagos kötőhellyel is rendelkeznek (Ascenzi 

és mtsai., 2005; Ghuman és mtsai., 2005; Zsila, 2013), jelentős intenzitáscsökkenést 

eredményeztek. Továbbá a hem kötőhely markerei esetén is szignifikáns csökkenést 

tapasztaltunk az AOH-HSA komplex emissziós intenzitásában. A metilnarancs és a bilirubin 

hasonló mértékű változást eredményezett, azonban mivel a bilirubin a metilnarancshoz 

képest magasabb affinitással kötődik a HSA-hoz (Zsila, 2013), a hem kötőhely markerei az 

AOH albuminkötődését valószínűleg nem kompetitív interakció révén befolyásolhatják. 

Eredményeink alapján a Site I vagy a hem kötőhely érintettségét feltételeztük. Annak 

hátterében, hogy mindkét kötőhely markerei interferálhatak a mikotoxin-HSA 

kölcsönhatással, az állhat, hogy a Site I és a hem kötőhelyek allosztérikusan kapcsoltak 

(Fanali és mtsai., 2012).  

Ultraszűréses kísérleteink során az AOH csupán a Site I marker warfarin koncentrációját 

növelte jelentősen a szűrletben, a Site II és hem kötőhelyek markereinek mennyiségét 

ugyanakkor nem befolyásolta számottevően (11. ábra). Mivel a HSA molekulasúlya (66,5 
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kDa) jóval meghaladja a szűrő 10 kDa-os cut-off értékét, a HSA és a HSA-kötött molekulák 

nem jutnak át a szűrőn (Poór és mtsai., 2015a). Így megfigyeléseink a Site I kötőhely 

közvetlen érintettségére utalnak. A spektroszkópiai kísérleteink során az AOH a warfarin-

HSA komplex fluoreszcenciáját jelentősen csökkentette. Ebből az albuminról történő 

leszorítására következtethetünk, hiszen a HSA-kötött warfarin jóval erősebb fluoreszcenciát 

mutat, mint a szabad fluorofór (Poór és mtsai., 2015a). Emellett fontos kiemelni, hogy az 

AOH nem változtatta meg a metilnarancs-HSA komplex abszorpciós spektrumát, ami arra 

utal, hogy az AOH nem a hem kötőhelyet foglalja el az albuminon.  

Összességében tehát a következő megfigyeléseink támogatják hipotézisünket, miszerint 

az AOH nagy affinitású kötőhelye a Site I régióban található a HSA-on: (1) Az AOH már kis 

koncentrációban is jelentős mértékben csökkentette az albumin 340 nm-en mért emissziós 

jelét. (2) Az AOH és a HSA között energia transzfert figyeltünk meg 295 nm gerjesztési 

hullámhosszt alkalmazva. (3) A mikotoxin koncentrációfüggő módon leszorította a Site I 

marker warfarint HSA-ról fluoreszcencia spektroszkópiai és ultraszűréses méréseink alapján 

is. (4) Az AOH-HSA komplex fluoreszcencia intenzitását a Site I régióval allosztérikusan 

kapcsolt hem kötőhely markerei (bilirubin és metilnarancs) is csökkentették, azonban több 

vizsgálatunk (ultraszűrés, AOH hatása a metilnarancs-HSA komplex UV-Vis spektrumára) 

eredménye is arra utal, hogy a toxin nem a hem kötőhelyhez kapcsolódik. 

Az AOH-albumin interakciók kapcsán a humán, marha és sertés fajok között csak 

kismértékű eltéréseket figyelhettünk meg, azonban a patkány albuminhoz a mikotoxin kb. 8-

szor erősebben kötődik, mint a másik három fajból származó albuminhoz (2. táblázat). Ez 

az eltérés jelentős különbségeket okozhat a mikotoxin emberben és patkányban 

megfigyelhető toxikokinetikai tulajdonságaiban. Az ochratoxin A és a zearalenon szintén 

nagy faji eltéréseket mutattak albumin interakcióik kapcsán (Kőszegi és Poór, 2016; Faisal 

és mtsai., 2018a). Ez részben megmagyarázhatje e mikotoxinok eltérő toxikokinetikai 

tulajdonságait emberben és különböző állatfajokban. 

A mikotoxinok élelmiszerekből történő kimutatására számos analitikai módszert 

fejlesztettek ki (Cozzini és mtsai., 2008; Arroyo-Manzanares és mtsai., 2012; Rodríguez-

Carrasco és mtsai., 2016; Shadjou és mtsai., 2018). A szelektivitás és érzékenység 

tekintetében is optimális analitikai eljárások kidolgozásához olyan mintaelőkészítési 

módszerekre van szükség, amelyek alkalmasak a vizsgálni kívánt komponensek szelektív 
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extrakciójára, továbbá szükség esetén megfelelő mintadúsítás érhető el alkalmazásukkal. A 

diszperzív folyadék-folyadék mikroextrakció a vizes mintaoldat, a szerves kivonószer és a 

diszperzív oldószer közötti stabil emulzióképződésen alapul (Arroyo-Manzanares és mtsai., 

2012). Ez a módszer alkalmasnak bizonyult ochratoxin A vörösborból történő extrakciójára 

(Arroyo-Manzanares és mtsai., 2012), továbbá jelen munkánkban mi is sikeresen 

alkalmaztuk az AOH kivonására vörösborból. Ezzel szemben paradicsomléből nem sikerült 

megvalósítanunk az AOH extrakcióját sem a diszperzív folyadék-folyadék 

mikroextrakcióval, sem a Rodríguez-Carrasco és munkatársai által leírt folyadék-folyadék 

extrakcióval, amelyet Alternaria mikotoxinok friss paradicsomból és 

paradicsomkészítményekből történő meghatározásához végeztek (Rodríguez-Carrasco és 

mtsai., 2016). Azonban fontos kiemelni, hogy utóbbi munkában a szerzők a mikotoxinokat a 

HPLC-FLD módszernél jóval érzékenyebb, tömegspektrometriás eljárással határozták meg, 

továbbá az egyes paradicsomkészítmények eltérő minősége és összetétele szintén hatással 

lehetett az extrakcióra. Előkísérleteink során az AOH extrakcióját paradicsomléből SEP-

PAK C18 (Waters, Milford, MA, USA) szilárd fázisú extrakciós oszloppal is megkíséreltük, 

de ez a módszer sem volt kellően eredményes. A mikotoxinok immunoaffinitás alapú 

extrakciója egy viszonylag új, nagy hatékonyságú eljárás (Leal és mtsai., 2019; Woo és 

mtsai., 2019), azonban jelenleg a kereskedelmi forgalomban az AOH szelektív extrakciójára 

szolgáló immunoaffinitás töltetek nem állnak rendelkezésre. E probléma kiküszöbölésére 

munkánk során a szérum albumint mikotoxin kötő affinitás fehérjeként alkalmazó 

mintaelőkészítési módszert dolgoztunk ki. A HSA egyes mikotoxinokkal, pl. az ochratoxin 

A-val (Ka ~ 107 L/mol) (Kőszegi és Poór, 2016) és az AOH-lal (Ka ~ 105 L/mol) (Fliszár-

Nyúl és mtsai., 2019a) stabil komplexeket képez. A mágneses gyöngyökhöz vagy 

immobilizált agarózhoz kötött albuminnal korábbi kísérletekben sikeresen extrahálták az 

ochratoxin A-t vizes oldatból és borból (Hong és Chen, 2007; Leal és mtsai., 2019), így az 

albumin egy jó és viszonylag olcsó lehetőséget nyújthat egyes mikotoxinok extrakciójához. 

A BSA széles körben elérhető, továbbá olcsóbb, mint a HSA és kb. 2-szer stabilabb 

komplexet is képez AOH-lal, mint a humán és sertés albuminok (2. táblázat). Ezért az AOH 

paradicsomléből történő extrakciójára a BSA-t választottuk, amely hatékonynak bizonyult a 

mikotoxin vizes oldatból és paradicsomléből való kivonására. 
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4.2. AOH kölcsönhatásai ciklodextrinekkel  

Az AOH három fenolos hidroxilcsoporttal rendelkezik (pKa = 8,4; 9,3 és 13,6; Molina 

és mtsai, 1998) (1. ábra), ezek mindegyike nagyrészt protonált (nem-ionizált) formában van 

jelen savas kémhatású oldatokban. A mikotoxin fluoreszcencia gerjesztési és emissziós 

spektrumainak megváltozása a pH emelkedésével (14. ábra) nagy valószínűséggel az AOH 

ionizációjából ered. A vizsgált pH-tartományban (pH 5,0-10,0) a mikotoxin nem-ionizált, 

mono- és dianion formái vannak jelen nagyobb arányban. Az ionizált formák fluoreszcencia 

spektrumait azonban nem tudjuk egyértelműen elkülöníteni, mivel a pH emelkedésével az 

AOH monoanion, majd dianion formái is fokozatosan megjelennek. Az AOH gerjesztési 

spektrumában két csúcsot különböztethetünk meg 350 és 410 nm-en (14/A. és 14/B. ábra). 

A második csúcs (410 nm) a pH emelkedésével fokozatosan válik intenzívebbé (míg pH 5,0-

ön nem jelenik meg), így valószínűsíthető, hogy ez az AOH ionizált formáihoz tartozik. Ezt 

alátámasztja az is, hogy 410 nm-es gerjesztési hullámhosszt alkalmazva pH 5,0-ön nem 

tapasztaltunk jelentős emissziót, azonban pH 7,4-en és pH 10,0-en fokozatosan emelkedő 

emissziós csúcs megjelenését figyeltük meg (14/D. ábra). Továbbá a 350 nm környékén 

látható első excitációs csúcs a pH emelkedésével csökkent (14/A. és 14/B. ábra), de nem 

tűnt el. Ez lehetővé tette az AOH nem-ionizált és deprotonált formáinak együttes vizsgálatát 

ezen a hullámhosszon. Ezt az is igazolja, hogy az AOH-t 345 nm-en gerjesztve még erősen 

lúgos oldatban (pH 10,0) is szignifikáns emissziót tapasztaltunk (14/C. ábra). 

Az AOH emissziós spektruma 345 nm gerjesztési hullámhosszt alkalmazva egy széles 

csúcsként jelenik meg (14/C. ábra), CD-ek jelenlétében azonban az alacsonyabb pH-jú 

oldatokban (pH 5,0 és 7,4) két emissziós csúcs látható 410 és 460 nm környékén. Mivel az 

AOH képes oxo-enol tautomereket képezni (Tu és mtsai., 2019), a két csúcs valószínűleg a 

nem-ionizált mikotoxin két tautomeréhez tartozik. A tautomerek spektrumai azonban csak 

CD-ek jelenlétében különíthetők el egymástól, ahogy ezt egyes flavonoidok (fizetin és 

geraldol) esetében is megfigyelték (Sali és mtsai., 2018). Az AOH-CD komplexek logK 

értékeit pH 5,0-ön a 410 és 460 nm-en mért emissziós intenzitások alapján egyaránt 

meghatároztuk, a kiszámított értékek gyakorlatilag megegyeztek (nincs bemutatva). Ebből 

következik, hogy a nem-ionizált AOH tautomerei egyazon CD-hez azonos affinitással 

kötődnek. A pH emelésével az első emissziós csúcs (410 nm) intenzitása csökkent, pH 10,0-

en pedig teljesen el is tűnt. A kvaterner-ammónium származékok már pH 7,4-en jelentősen 
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csökkentették a 410 nm-en megfigyelhető csúcs intenzitását (16. ábra), míg ez a töltés 

nélküli, natív és random-metilált CD-ekre nem volt jellemző (15. ábra). E megfigyeléseink 

alátámasztják, hogy a 410 nm-es emissziós csúcs az AOH nem-ionizált formájához tartozik. 

A QABCD és a QAGCD a mikotoxin ionizált formáival stabilabb komplexeket képeznek, 

mint a nem-ionizált AOH-lal (3. táblázat), ennek eredményeképpen az oldatban az 

egyensúly a mikotoxin deprotonálódásának irányába tolódik el, ami a 410 nm-en látható 

emissziós csúcs csökkenéséhez vezet. 

A mikotoxinok fluoreszcenciájának intenzitását a CD-ekkel történő komplexképzés 

jelentős mértékben megnövelheti (Verrone és mtsai., 2007; Faisal és mtsai., 2019b). A GCD 

pH 7,4-en több mint 10-szeresére erősítette az AOH fluoreszcencia intenzitását, pH 10,0-en 

pedig a QABCD bizonyult kiemelkedőnek (kb. 20-szoros erősítést eredményezve) (17. 

ábra). A fluoreszcencia erősítés hátterében, ahogy azt már az AOH-HSA kölcsönhatás 

kapcsán is leírtam, a mikotoxin fluoreszcenciájának részleges kioltását okozó hidrátburkának 

megbontása áll, amely az AOH-CD kölcsönhatás kialakulása következtében történik meg. 

Az AOH valószínűleg mélyebben belemerül a nagyobb méretű GCD üregbe, így a GCD a 

fluorofór nagyobb részét képes megvédeni a vízmolekulák kioltó hatásától a BCD-hez 

viszonyítva, ami magyarázhatja a GCD által indukált nagyobb mértékű fluoreszcencia 

erősítést. Továbbá pH 10,0-en a mikotoxin főleg anion formái vannak jelen, így a pozitív 

töltésű kvaterner-ammónium CD-ekkel kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatás 

hozzájárulhat e CD-ek magas pH-n megfigyelt jelentősebb fluoreszcencia erősítő hatásához. 

A mikotoxin-CD zárványkomplexek képződésének következtében tapasztalható 

fluoreszcencia erősítést számos analitikai módszer érzékenységének növelésére használták 

már a korábbiakban (Galaverna és mtsai., 2008; Maragos és mtsai., 2008; Cozzini és mtsai., 

2008), így véleményünk szerint az általunk leírt megfigyelések ebből a szempontból is 

érdekesek lehetnek. 

Az AOH-CD komplexek stabilitását (3. táblázat) a környezeti pH és az alkalmazott CD 

típusa erősen befolyásolta. A mikotoxinnal pH 5,0-ön és 7,4-en a GCD, pH 10,0-en a 

QAGCD képezte a legstabilabb komplexet. Ezzel szemben a natív BCD kölcsönhatását az 

AOH-lal a kémhatás csak jelentéktelen mértékben befolyásolta. Az AOH a töltés nélküli CD-

ekhez (GCD, RAMEB és RAMEG) a savas és fiziológiás kémhatású pufferekben 3-10-szer 

nagyobb affinitással kötődött, mint az erősen lúgos (pH 10,0) oldatban. Az AOH-QABCD 
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és AOH-QAGCD komplexek kötési állandóit tekintve ellenkező tendenciát figyelhettünk 

meg: a pH emelkedésével a kötési állandók jelentősen nőttek (3. táblázat). Kiemelendő a 

QAGCD, amely pH 10,0-en 30-szor stabilabb komplexet képezett a mikotoxinnal, mint pH 

5,0-ön. Mindezen megfigyelések alapján kijelenthető, hogy a töltés nélküli CD-ek az AOH 

nem-ionizált formáját preferálják, míg a magasabb pH-kon megjelenő mono- és dianion 

formákkal a kationos CD-ek képeznek stabilabb komplexeket. A pozitív töltésű, tetraalkil-

ammónium szubsztituenssel rendelkező QABCD és QAGCD viszonylag nagy affinitású 

interakcióit az AOH anionos formáival valószínűleg az elektrosztatikus kölcsönhatás 

kialakulásával magyarázhatjuk a toxin anion és a CD kationos oldalláncai között. A nem-

depolarizáló izomrelaxáns rokurónium sugammadexszel kialakított kölcsönhatása ezzel 

szoros szerkezeti és funkcionális analógiát mutat: az aminoszteroid hatóanyag nagy 

affinitással kötődik az anionos GCD-származékhoz (Bom és mtsai., 2002). A töltéssel nem 

rendelkező CD-ek ezzel szemben alacsonyabb affinitást mutattak az AOH magasabb pH-kon 

keletkező anionos formáival szemben; különös tekintettel a random-metilált származékokra, 

amelyeknek belső üregét az elektronküldő sajátságú metilcsopotok elektronban gazdaggá 

teszik, amely enyhe taszító hatást gyakorolhat a deprotonált mikotoxin anion(ok)ra. 

Összességében, a γ-CD-ek esetén stabilabb komplexek kialakulását figyelhettük meg a β-

CD-ekhez viszonyítva. Ennek az lehet az oka, hogy a kisebb méretű BCD üregbe az AOH 

kevésbé mélyen tud belemerülni, mint a GCD üregébe.  

Annak ellenére, hogy a BCD monomer AOH iránti affinitását a környezeti pH csak 

elhanyagolható mértékben befolyásolta, a BBP 10,0-es pH-n jelentősen gyengébb 

toxinkötőnek bizonyult, mint az alacsonyabb pH-jú pufferekben (pH 3,0-7,4; 20. ábra). Egy 

korábbi tanulmány leírja a zearalenon mikotoxin vizes oldatból történő eltávolítását BBP-rel 

(Poór és mtsai., 2018). A BBP a két mikotoxint (a zearalenont és az AOH-t) hasonló 

hatékonysággal távolítja el pufferekből (Poór és mtsai., 2018). A toxinkötést kvantitatív 

szemszögből értékelő Langmuir és Freundlich izotermák alapján a BBP egy grammnyi 

mennyiségben alkalmazva 14-szer annyi AOH-t képes megkötni (Q0 = 42 mg/g), mint 

amennyi zearalenont (Q0 = 3 mg/g) (Poór és mtsai., 2018). A BBP kötőképessége AOH-ra 

nézve a Freundlich-konstans értéke (KF = 5,5 (mg/g)×(L/mg)1/n) alapján is magasabb a 

zearalenonhoz képest (KF = 1,2 (mg/g)×(L/mg)1/n). Az AOH kötődését jellemző 
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heterogenitási index (n) 1-hez közeli érték, ami alapján az AOH viszonylag homogén módon 

kötődik a BBP-hez.  

Habár a BCD monomer viszonylag alacsony affinitással köti meg az AOH-t, kísérleteink 

alapján a szolubilis BCD polimer és a BBP meglepően hatékony toxinkötőnek bizonyultak. 

Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mivel a logK értékeket BCD monomer 

tartalomra vonatkoztatva számítottuk ki, ez a megközelítés nem teszi lehetővé az interakciók 

teljesen precíz kvantitatív jellemzését. A polimerek láthatóan magasabb kötési affinitása a 

mikotoxinhoz ugyanakkor nyilvánvaló, ebben szerepet játszhatnak az epiklórhidrinnel 

kovalensen összekapcsolt/keresztkötött CD egységek között fellépő ún. kooperatív hatások 

(Harada és mtsai., 1976; Ma és mtsai., 2019). 

Fiziológiás körülmények között a szulfobutil csoporttal módosított BCD származékok 

(monomer és polimer) a szolubilis BCD polimerhez és a BBP-hez hasonló stabilitású 

komplexeket képeztek az AOH-lal. Érdekes ugyanakkor, hogy a szulfobutil-BCD szolubilis 

polimer esetén csak kétszer erősebb kölcsönhatást tapasztaltunk a SBBCD-AOH 

komplexhez képest, míg a natív BCD monomer és szolubilis polimere esetén ez az eltérés 

tízszeres volt a polimer javára. A sugammadex minden vizsgált CD közül kiemelkedőnek 

bizonyult, még a natív GCD-hez (3. táblázat) képest is 18-szor erősebben kötötte az AOH-t 

7,4-es pH-n. Ennek hátterében nagy valószínűséggel a sugammadex szerkezeti sajátosságai 

játszanak szerepet, amelyek ideálissá teszik az AOH befogadására: a 8 darab 

szulfonilpropánsav oldallánc a natív GCD-hez képest kb. 1,3-szorosára növeli a 

vendégmolekulák befogadására alkalmas apoláros üreg mélységét (Booij, 2009; Braga, 

2019), továbbá az oldalláncokon elhelyezkedő anionos funkciós csoportok egymásra taszító 

elektrosztatikus hatást fejtenek ki, így kiszélesítve a CD üreg nyílását (Kovac, 2009).  

Mivel a magas stabilitású ligandum-CD komplexek limitálhatják a vedégmolekula 

celluláris felvételét és ezzel együtt toxicitását (Faisal és mtsai., 2020), a következő lépésben 

in vitro sejtkísérletekben vizsgáltuk meg, hogy a natív BCD, a szolubilis BCD polimer, a 

SBBCD, a szolubilis SBBCD polimer és a sugammadex képesek-e befolyásolni az AOH által 

indukált viabilitás csökkenést. A BCD monomer hatására még a legmagasabb alkalmazott 

koncentráció (1500 μM) jelenlétében sem figyeltünk meg változást, míg a szolubilis BCD 

polimer, a SBBCD és a szolubilis SBBCD polimer is csak kisebb mértékű protektív hatást 

mutattak AOH-lal szemben (26. ábra). Korábbi vizsgálatokban a BCD jelentősen 
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ellensúlyozta a zearalenon által okozott viabilitás csökkenést HepG2 (Poór és mtsai., 2015c) 

és HeLa (Faisal és mtsai., 2020) sejtekben, azonban fontos kiemelni, hogy a zearalenon-BCD 

komplex stabilitása kb. 20-szor magasabb az AOH-BCD komplexhez viszonyítva. A 

sugammadex azonban kellően magas affinitású komplexeket (logK = 4,46) alakított ki AOH-

lal ahhoz, hogy a mikotoxin által indukált viabilitásesést hatékonyan ellensúlyozza (26. 

ábra). Hasonló hatást írtak le korábban a SBBCD, a RAMEB és a szukcinil-metil-β-CD 

esetében, melyek a zearalenonnal kialakított stabil kölcsönhatások (logK = 4,1-4,7) miatt 

csökkentették vagy akár teljesen meg is szüntették a zearalenon-okozta viabilitás csökkenést 

HeLa sejtekben és a jelentősebb malformációkat zebrahal embriókban (Faisal és mtsai., 

2020). A sugammadex emellett rendkívül magas affinitású komplexeket alakít ki az 

aminoszteroid neuromuszkuláris blokkoló rokuróniummal (logK ~ 7) (Bom és mtsai., 2002), 

így gyakorlati alkalmazása főleg a vázizom-relaxáns hatásának felfüggesztéséhez 

kapcsolódik (Keating, 2016). Továbbá stabil, 1:2 sztöchiometriájú komplexet képez az 

antipszichotikum klórpromazinnal (logK = 9,8), amely ezt követően hatóanyag-CD-

liposzóma komplex formájában potenciálisan alkalmazható az akut mieloid leukémia 

terápiájában, központi idegrendszeri penetráció és (mellék)hatások nélkül (Wang és mtsai., 

2020). Habár a sugammadex AOH-t az előbb említett két komplexhez viszonyítva 

alacsonyabb affinitással komplexálja, a vizsgált CD-ek között mind a fiziológiás pH-n 

kialakított komplex stabilitásának, mind a HeLa sejtekben az AOH toxicitásával szemben 

mutatott protektív hatásának tekintetében kiemelkedőnek bizonyult. Ezért további in vivo 

vizsgálatok indokoltak, hogy megerősíthessük vagy elvethessük a sugammadex AOH-lal 

szembeni protektív hatását. 

A mikotoxinok jelenléte az élelmiszerekben, italokban és takarmányban egyre 

komolyabb fenyegetést jelent világszerte egészségügyi és gazdasági tekintetben egyaránt. A 

különböző termékek mikotoxin-tartalmának csökkentésére irányuló dekontaminációs 

stratégiákat (szűrés, hőkezelés, UV-besugárzás, adszorbensek alkalmazása, stb.) 

széleskörűen tanulmányozzák (Castellari és mtsai., 2001; Ioi és mtsai., 2017; Pascari és 

mtsai., 2018; Vila-Donat és mtsai., 2018). Az ochratoxin A vörösborból történő eltávolítását 

többféle adszorbens (pl. tojás albumin, kitin, bentonit és kitozán) alkalmazásával is 

tesztelték, ezek közül a kitozán bizonyult a leghatékonyabbnak, amely 5 mg/mL 

koncentrációban 67%-kal csökkentette a mikotoxin mennyiségét (Quintela és mtsai., 2012). 
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A vízben nem oldódó CD-polimerek alkalmazása is ígéretesnek bizonyult ezen a téren: 

sikeresen távolítottak el vörösborból ochratoxin A-t (Appell és Jackson, 2012), almaléből 

patulint (Shirasawa és mtsai., 2013) és kukoricasörből zearalenont (Poór és mtsai., 2018) 

különböző CD polimerek segítségével. Kísérleteink igazolták, hogy a BBP eredményesen 

alkalmazható az AOH eltávolítására vörösborból (24/A. ábra): 16,7 mg/mL polimer ötödére 

csökkentette a toxin koncentrációját. Ugyanakkor paradicsomléből történő AOH extrakcióra 

a BBP kisebb hatékonysággal használható, mivel még viszonylag magas koncentrációban is 

megközelítőleg csak felére redukálta az AOH mennyiségét (25/A. ábra). Ennek hátterében 

állhat a paradicsomlé magas rosttartalma, illetve a két ital eltérő összetétele, amely 

hátrányosan befolyásolhatta az AOH-BBP komplexek képződését.  

  Az adszorbensek viszonylag atoxikus és környezetbarát alternatívát jelenthetnek a 

mikotoxinok élelmiszerláncból történő eltávolítására (Hojnik és mtsai., 2017), azonban nem 

szelektívek, így az élelmiszerekben található mikronutriensekkel is kölcsönhatásba 

léphetnek, ezáltal ronthatják az élelmiszerek minőségét és élvezeti értékét (Quintela és 

mtsai., 2012; Hojnik és mtsai., 2017). A nem CD-alapú adszorbensek vörösborban mind a 

színintenzitás, mind az antocianin- és összpolifenol-tartalom koncentrációfüggő csökkenését 

eredményezték (Quintela és mtsai., 2012). Hasonlóképpen, a BBP sörben alkalmazva 

ugyancsak csökkentette az ital színintenzitását és összpolifenol-koncentrációját, habár e 

hatások relatíve kisebb mértékűek voltak, mint a zearalenon mennyiségének relatív változása 

(Poór és mtsai., 2018). Érdekes módon, kísérleteinkben a BBP a paradicsomlé 

színintenzitását még nagy koncentrációban alkalmazva sem befolyásolta, ezzel szemben a 

vörösbor színét koncentrációfüggő módon csökkentette (24/B. és 25/B. ábra). Ennek oka az 

lehet, hogy a vörösbor vörös színéért legnagyobb mértékben a malvidin-3-monoglükozid 

nevű antocianin felelős (Babincev és mtsai., 2016), amely szerkezetéből eredően 

kölcsönhatásba léphet az apoláros CD üreggel (Fernandes és mtsai., 2013). Ezzel szemben a 

paradicsomlében előforduló karotinoidok, mint a likopén, csak alacsony stabilitású 

komplexeket képeznek CD-ekkel (Pfitzner és mtsai., 2000; De Oliveira és mtsai., 2011). 

Továbbá a BBP mindkét kezelt ital összpolifenol-tartalmát jelentősen csökkentette (24/B. és 

25/B. ábra). Azonban, míg a vörösborban az AOH koncentrációját jóval nagyobb mértékben 

csökkentette, mint a polifenol-tartalmat (24. ábra), a paradicsomlében a mikotoxin és a 

polifenolok mennyiségének relatív változása közel megegyezett (25. ábra). Ez talán a 



74 

 

polifenolok eltérő mennyiségével és összetételével magyarázható a két ital esetében. Ez 

utóbbi magyarázatot adhat arra is, hogy miért bizonyult a BBP hatékonyabbnak az AOH 

megkötésére vörösborban.      

Gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból a mikotoxin kötő polimerek, többek 

között a CD polimerek regenerációja ugyancsak egy fontos szempont a dekontaminációs 

stratégiák optimalizálása kapcsán. A magas koncentrációban alkalmazott szerves oldószerek 

képesek a vendégmolekulákat kiszorítani a CD-ek apoláros üregéből (Orprecio és Evans, 

2003; Poór és mtsai., 2018), így a CD polimerek jól regenerálhatók tömény etanol-víz vagy 

metanol-víz eleggyel anélkül, hogy szerkezeti károsodást szenvednének vagy a 

komplexképző képességük csökkenne (Fenyvesi és mtsai., 2020; Dang és mtsai., 2020). Jelen 

munkánkban sikerrel regeneráltuk a BBP-t az AOH vizes oldatból történő eltávolítását 

követően 50 v/v%-os etanol-víz eleggyel, ami gyakorlatilag a teljes megkötött mikotoxin 

mennyiséget eluálta a polimerről. Emellett a regenerált BBP AOH kötő képessége három 

egymást követő inkubációs cikluson keresztül változatlan maradt (4. táblázat). Hasonló 

eredményt írtak le a zearalenon-BBP kölcsönhatás kapcsán (Poór és mtsai., 2018), továbbá 

a vörösborban megjelenő, kellemetlen szagú, illékony fenolos vegyületek eltávolítására 

alkalmazott hexametilén-diizocianáttal keresztkötött β- és γ-CD polimerek (Dang és mtsai., 

2020) és a peszticid eredetű 2,4-diklórfenolt vizes oldatból megkötő, epiklórhidrinnel 

térhálósított β- és γ-CD polimerek (Li és mtsai., 2010) esetében is. A CD polimerek 

regenerálhatóságával kapcsolatban ugyancsak fontos kérdés, hogy hány cikluson keresztül 

lehet őket változatlan kötőképességgel alkalmazni. A szakirodalomban fellelhető 

tanulmányokban több esetben 3-4 extrakciós-regenerációs ciklus során tesztelték a polimerek 

regenerálhatóságát (Orprecio és Evans, 2003; Jurecska és mtsai., 2014; Dang és mtsai., 

2020), azonban leírásra kerültek olyan vizsgálatok is, amelyek azt igazolják, hogy a CD 

polimerek akár 20-25 alkalommal is közel változatlan kötőképességgel újrahasználhatók 

(Murai és mtsai., 1996; Salipira és mtsai., 2008; Cai és mtsai., 2015; Fenyvesi és mtsai., 

2020).  
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Összefoglalás, új megállapítások 

Az AOH az Alternaria fajok által termelt mikotoxin, amely gyakran előfordul 

szennyezőként paradicsomban, különféle gyümölcsökben, olajos magvakban és feldolgozott 

termékeikben (borban, paradicsomlében, növényi olajokban, stb.). Az AOH-lal történő 

expozíció hosszútávú következményei között szerepelnek karcinogén és endokrin diszruptor 

hatásai. Habár az AOH-t vizsgálták in vivo modellekben, plazmafehérje-kötődéséről a 

szakirodalom nem számol be. Ennek ismerete nagy jelentőséggel bírhat a mikotoxin 

toxikokinetikájának pontosabb megismerése és megértése kapcsán. Továbbá a toxin káros 

hatásainak kivédése céljából fontos az élelmiszerek mikotoxin-tartalmának monitorozására 

alkalmas, megfelelő érzékenységű analitikai módszerek kifejlesztése, valamint új 

dekontaminációs stratégiák kidolgozása. Utóbbiak kapcsán, a CD-ek ígéretes toxinkötő 

molekuláknak tűnnek. A PhD munkámhoz kapcsolódó új megállapítások a következők: 

 Az AOH stabil komplexet alakít ki humán szérum albuminnal, kötési állandója (logK = 

5,6) hasonlóan magas, mint az orális antikoaguláns warfariné, így 

plazmafehérjekötődése toxikokinetikai szempontból jelentősnek tűnik. 

 Az AOH a Sudlow’s site I kötőhelyet foglalja el a HSA-on, a warfarint 

koncentrációfüggő módon képes leszorítani albuminról. 

 Az AOH marha és sertés albuminhoz hasonló affinitással kötődik, mint HSA-hoz, míg 

a patkány albuminnal kialakuló komplex stabilitása kb. 8-szor magasabbnak bizonyult. 

 A marha szérum albumint affinitás fehérjeként felhasználva sikeresen kidolgoztunk egy 

mintaelőkészítési módszert az AOH extrakciójára vizes oldatból és paradicsomléből. 

 Az AOH-CD komplexek stabilitása függ a környezeti pH-tól és az alkalmazott CD 

típusától. Az elsőként megvizsgált CD-ek (BCD, RAMEB, QABCD, GCD, RAMEG és 

QAGCD) közül savas és fiziológiás kémhatású pufferben a GCD, míg lúgos közegben 

(pH 10,0) a QABCD és a QAGCD alakították ki a legstabilabb (K ~ 103 L/mol) 

komplexeket a mikotoxinnal. 
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 Az elsőként megvizsgált CD-ek (BCD, RAMEB, QABCD, GCD, RAMEG és QAGCD) 

közül az AOH fluoreszcenciáját legnagyobb mértékben a QABCD erősítte pH 10,0-en 

(kb. 20-szorosára). 5,0-ös és 7,4-es pH-n a GCD bizonyult leghatékonyabbnak ebből a 

szempontból (kb. 10-szeres erősítéssel). 

 A BBP hatékony toxinkötőnek bizonyult vizes oldatokban, azonban pH 10,0-en az 

alacsonyabb pH-jú pufferekhez viszonyítva kisebb mértékben csökkentette a minták 

AOH tartalmát. 

 A BBP 50 v/v%-os etanol oldattal regenerálható az AOH megkötését követően, és a 

megkötött toxin elúciója után ismét felhasználható. 

 A BBP spike-olt vörösborban és paradicsomlében is csökkentette az AOH mennyiségét, 

azonban utóbbiban kb. 30%-kal kisebb mértékű toxinkötést tapasztaltunk. 

 A vörösbor színintenzitása és összpolifenol-tartalma is csökkent a BBP-rel történő 

kezelést követően, ugyanakkor a minőségi változás relatív mértéke lényegesen kisebb 

volt az AOH relatív koncentrációcsökkenéséhez viszonyítva. A BBP a paradicsomlé 

színminőségét nem befolyásolta, azonban az összpolifenol-tartalmát közel hasonló 

mértékben csökkentette, mint az AOH relatív mennyiségét. 

 A BCD monomerrel összehasonlítva, a szolubilis BCD polimer és a BBP jóval stabilabb 

komplexeket alakított ki AOH-lal. 

 Fiziológiás körülmények között a sugammadex a többi tesztelt CD-hez képest 

kiemelkedően magas stabilitású komplexet képez AOH-lal (miközben a mikotoxin 

emissziós intenzitását kb. 25-szörösére emelte). Továbbá HeLa sejtekben a 

mikotoxinhoz viszonyított kb. 5-szörös koncentrációban szinte teljes mértékben képes 

volt kivédeni az AOH által indukált toxicitást. Ezzel szemben a BCD monomer 

egyáltalán nem, míg a szolubilis BCD polimer, a SBBCD és a szolubilis SBBCD polimer 

csak kismértékben fejtettek ki protektív hatást az AOH toxicitásával szemben. 
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