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lipopoliszacharid közvetlen membránt károsító hatását a

Munkám

is érintĘ, összetett hatásuk pontos megismeréséhez.

változások ismerete elengedhetetlen, a fiziológiai folyamatokat

ki káros hatásukat. Tehát a membránban okozott szerkezeti

membránjával kölcsönhatásba lépve, majd abba beépülve fejtik

immunrendszert vagy nem specifikus módon a sejtek

hatásmechanizmuson keresztül specifikus módon aktiválják az

E

életveszélyes sokkot, akár halált is okozhat.

kölcsönhatásba kerül a gazdaszervezet sejtjeivel, ezáltal

vérkeringésbe

baktérium a gazdaszervezet valamelyik szövetébe vagy a

elpusztul

baktérium felszínérĘl. Ez akkor következhet be, ha a baktérium

endotoxinok csak akkor fejtik ki hatásukat, ha elszabadulnak a

szerkezetĦ része, kórokozó képességének végsĘ oka. Az

endotoxinok lipid-A összetevĘje a molekula legállandóbb

szervezetre gyakorolt káros hatása már régóta ismert. Az

endotoxinok (más néven lipopoliszacharidok (LPS)) emberi

A Gram-negatív baktériumok sejtfelszínén található

1. CélkitĦzés

felépülĘ

három

különbözĘ

összetételĦ

modelleztem.

dipalmitoil-foszfatidilliposzómákkal

membránját

membránként

(DPPC)

sejtek

2

felhalmozódva szerkezetileg metastabil doméneket hozhatnak

3

Így a megcélzott vizsgálatok az LPS molekula közvetlen

a

membránban a nem kettĘsréteget képzĘ lipidek lokálisan

mivel

összetett reális membránok változásaira is visszavezethetĘk.

van,

biológiai

modellmembrán

komoly fiziológiai jelentĘsége

a

rendszerekben olyan változások következnek be, melyek az

hatására

képzĘ és nem kettĘsréteget képzĘ lipidek arányát. Ennek

Lipopoliszacharid

lipidek a valós rendszerekre jellemzĘ sajátsággal rendelkeznek.

változatos képet mutat. A sejtek - eddig ismeretlen módon -

képesek szabályozni a membránjukban jelenlévĘ kettĘsréteget

kettĘsrétegĦ modellrendszerbe adagolt nem kettĘsréteget képzĘ

valamint dipalmitoil-glicerol (DPG)) tartalmaz. Tehát a

„nem kettĘsréteg” lipidet (dipalmitoil-foszfatidsav (DPPA),

„kettĘsréteg” (dipalmitoil-foszfatidil-glicerol (DPPG)) illetve

dipalmitoil-foszfatidil-etanolamint (DPPE) és 20 mól %

liposzóma rendszert vizsgáltam. Mindhárom rendszer 80 mól %

Bakteriális

kolinból

Humán

ki hatását.

Az élĘ sejtek membránjának foszfolipid összetétele igen

és elektronmikroszkópos felvétele (alsó ábra)

Ábra: Egy idealizált liposzóma centroszimmetrikus szerkezete (felsĘ ábra)

6 μm

felépítése és az ebbĘl adódó tulajdonságai jól ismertek.

molekuláris

molekula az eltérĘ lipid összetételĦ rendszerekben miként fejti

ezért

nemzetközi

alkalmazzák,

adva megvizsgáljam, hogy ezen összetett kémiai karakterĦ

reprodukálható. Valamint a Salmonella törzsbĘl kivont LPS-t

standardként

lipopoliszacharidot különbözĘ modellmembrán rendszerekhez

választottam, mivel biológiai mintából történĘ elĘállítása jól

ellátásáért.

modellmembrán rendszereken vizsgáltam. (A mellékelt ábrán a

A célkitĦzésem az volt, hogy egy jól karakterizált

transzport mechanizmusok, valamint a fúziós folyamatok

membránok összetételét megközelítĘ liposzómákon, mint

liposzóma szerkezete látható.) Ezt az LPS molekulát azért

létre. Ezek a „metastabil hibahelyek” a felelĘsek a specifikus

különbözĘ foszfolipid összetételĦ, humán és bakteriális

molekulák

fázisátmenet gyenge elsĘrendĦ folyamattá válik és evvel

a mikrostruktúrák megfigyelését is lehetĘvé teszi.

5

állapotok entalpiakülönbsége végletesen lecsökken, a

az az elĘnye is megvan, hogy egyidejĦleg mind a makro-, mind

4

folyadékkristályos állapotának megfelelĘ) hĘmérsékleti

megváltoznak: az alacsony (26°C, a tiszta rendszer gél

szemléletes képet ad a kialakult szerkezetrĘl (1. ábra). Emellett

való

LPS

állapotának megfelelĘ) és a magas (45°C, a tiszta rendszer

kettĘsrétegben

Nagy

A fagyasztvatört minták elektronmikroszkópos felvétele

elhelyezkedése állapítható meg.

a

keveréke.

koncentrációnál a rendszer termotróp sajátságai lényegesen

képbĘl

fázisok

diffrakciós

lamelláris

preferált

lehetĘvé teszi. A nagyszögĦ szórási tartományban felvett

mértékben perturbálja. Az LPS nagy koncentrációjánál (1/1

LPS alapján indukált köbös és a foszfolipid molekulák által

a

valamint a kiépülĘ 3-dimenziós struktúra azonosítását is

meghatározására

vizsgálatok

LPS/DPPC) összetett szerkezeti formák alakulnak ki; az

paramétereinek

röntgendiffrakciós
szolgál,

rétegszerkezet

kisszögĦ

fázisok közötti fĘátmenetet, az ún. láncolvadást csak kis

mérésére használhatóak.

A

megszünteti, míg a hullámos gél és folyadékkristályos

a fázisátmenetek entalpiaváltozásának és hĘmérsékletének

szabályos

jellemzĘ, gél és hullámos gél fázisok közötti elĘátmenetet

jellemzĘ

A differenciál pásztázó kalorimetriás (DSC) módszerek

liposzómák

rétegszerkezetét megbontja, és a tiszta DPPC/víz rendszerre

a

és összehasonlító vizsgálati módszerekkel végeztem el.

tart)

mólarányig

(ez a koncentráció határ közelítĘleg 1/10 LPS/DPPC

modellmembrán rendszerbe beépülve kis koncentrációban

dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilkolin)/víz

elĘállított lipopoliszacharid (LPS) a hidratált DPPC(1,2-

1. A Salmonella minnesota R595 mutáns baktérium törzsbĘl

3. Új tudományos eredmények (Ph.D. tézispontok)

rendszerek tanulmányozását, azok különbözĘ jellemzĘit feltáró

A tiszta liposzóma, illetve az endotoxint is tartalmazó

2. Alkalmazott vizsgálati módszerek

megértését segítik.

membránt károsító hatásának fiziko-kémiai oldalról történĘ

a

két

karakterisztikus

hĘmérsékleten

nem

ezért

tércsoportja

nem

mutató

bírnak,

a

és

aránya

fázisátmeneti

lamelláris

DPPE/DPPG

magasabb

domének

még

szegényebbek

A különös fázisátmeneti sajátságot a lipidmolekulák
láncolvadásánál fellépĘ, hengeres formából a kónikus
formává való alakváltozásával magyarázom.

köbös szerkezet kialakulását a molekulák geometriai

alakjával magyarázom. A pakolódást elsĘsorban az LPS

molekulák kónikus alakja határozza meg, ami a DPPE,

7

köbös és inverz hexagonális struktúrák keverékévé alakul.

rendszer egészére kiterjedĘ köbös szerkezetet indukál. A

6

mutat; gél állapotból a láncolvadási folyamaton keresztül

mólarányú keveréke sajátos fázisátmeneti tulajdonságot

5. A hidratált 8/2 DPPE/DPG(1,2-dipalmitoil-sn-glicerol)

lipidek hasonló, kónikus alakja magyarázza.

3. Az LPS 1/1 LPS/DPPE-DPPG mólarányú jelenléte a

magasabb, mint 4/1 és abban köbös szerkezet alakul ki.

hĘmérsékletet

szerkezettel

megjelenését az LPS és a kísérĘ DPPA nem-kettĘsréteg

DPPE-ben

pregnáns

domének

fázis

tércsoporttal

különbözik. Az alacsonyabb fázisátmeneti hĘmérsékletĦ

különbözĘ

köbös

megjelenését okozza. A köbös fázis egyértelmĦen a Q224-es

elkülönül, azok jellemzĘ hĘmérséklete maximálisan 5°C-al

két

A

míg az 1/1 mólaránya a rendszer egészére kiterjedĘ

szerkezetĦ domén alakul ki, melyek fázisátalakulása

során

azonosítható.

lipidre vonatkoztatott 1/10 mólaránya a köbös fázis lokális,

és

fázisszeparáció

összetételĦ

hĘmérséklettartományában köbös fázist indukál. Az LPS

mólarányban kifejezett koncentrációhatárig lép fel. A

1/10

az LPS megjelenése a tiszta lipid rendszer gél fázisának

jelenség

LPS/lipid(DPPE-DPPG)

DPPE-DPPA(1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-

és

szeparációs

hidratált

kifejezett,

foszfatidsav)/víz (4/1 DPPE/DPPA mólarányú) rendszerben

4. A

azonosítható.

formája

konkuráló hatás következménye, hogy a köbös fázis

DPPG kettĘsréteg lipidek hatását elnyomja. A két

4/1 DPPE/DPPG mólarány mellett fázisszeparációt okoz. A

dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilglicerol)/víz rendszerben

dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidiletanolamin)-DPPG(1,2-

2. Megállapítottam, hogy az LPS a hidratált DPPE(1,2-

kialakult szerkezetek hasonlóvá válnak.

párhuzamosan

a

hidratált

DPPE-DPG/víz
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korrelált réteges és köbös formák vannak jelen. A szerkezet

molekula karaktere. Az összetett struktúrákban gyengén

szerkezeti kép kialakulásának oka a domináns LPS

egységesen összetett, amorf szerkezetet okoz. A hasonló

a kísérĘ lipidek fajtájától (DPPG, DPPA, DPG) függetlenül

hĘmérséklete fölött, nagy LPS mólaránynál (1/1 LPS/lipid)

7. A DPPE alapú bakteriális modellmembránok a láncolvadási

formába.

hexagonális fázis alakul át összetett amorf szerkezeti

megváltoztatja, elĘször a köbös fázis tĦnik el, majd a

alaprendszer összetett köbös-hexagonális fázisösszetételét

szerkezetét. Az LPS koncentrációjának függvényében az

csak nagyobb mólarányban alakítja át az alaprendszer

jelenik meg. A fázisátmeneti hĘmérséklet felett is az LPS

az 1/1-es mólaránynál az LPS által indukált köbös fázis

LPS/lipid mólaránynál a rétegszerkezet leépülését okozza,

csak annak magasabb koncentrációjánál jelentkezik; 1/10

szabályosabb formát ölt. Az LPS szerkezetformáló hatása

nyilvánul meg, hogy az alaprendszer rétegszerkezete

rendszerben szerkezetjavító hatást okoz, ami abban

LPS/lipid(DPPE-DPG))

6. Gél fázisban az LPS relatíve kis koncentrációja (1/100
jellege

az

alkotó

9

mobilitásának következménye.

amorf

molekulák

megnövekedett
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