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Végül levonhatunk két következtetést: 
1.  az emberi szervezet enyhén radioaktív, ami a testünk felépítésében részt vevo 

természetes radioaktív izotópoknak (14C, 40K) és a tüdonkbe belélegzett 222Rn-
nak és az ott lerakódott rövid élettartalmú radon termékeknek (218Po, 214Pb, 
214Bi, 214Po), valamint a táplálkozás során a szervezetünkbe kerülo urán- és tóri-
um-sorozat radioaktív izotópjainak tulajdonítható. 

2.  szervezetünk radioaktivitása megnövekedhet, ha környezetünket radioaktív szeny-
nyezodés éri. A légzés és a táplálkozás  során a testünkbe jutó mesterséges radioak-
tív izotópok beépülhetnek szervezetünkbe, mert hasonló vegyi tulajdonságúak, 
mint testünk különbözo alkotó elemei (a 90Sr, a Ca-hoz, a 137Cs, a K-hoz hasonló), 
vagy mert szervezetünk természetes alkotó elemei (131I, 132I). 

 
Ferenczi János 

 

 

 
Káros oxigénformák által eloidézett stresszhatások 

és ezek leküzdése élo rendszerekben 

 
A földi légkörnek a maiéhoz hasonló oxigén tartalma (˜ 23 tömeg%) közel 50 millió éve alakult ki, 

lehetové téve az élovilág kifejlodését, a sejtlégzés biztosítását. A légköri oxigén dioxigén (O2) molekuláinak 
szerkezete a többi kétatomos gázokéhoz viszonyítva különlegesnek tekintheto, mivel annak ellenére, hogy 
páros számú elektronjai vannak, paramágneses tulajdonságú. Ez a tulajdonság a párosítatlan elektronokat 
tartalmazó részecskékre jellemzo. A dioxigén molekulában nagy a kötéserosség (493,7kJ/mol), amely 
jóval kisebb reakcióképességet feltételez, mint amilyen jellemzo az oxigénre. Bebizonyosodott, hogy az O2 
molekulában alapállapotban a két leggyengébben kötött elektron ? -típusú antiköto molekulapályán, 
egyirányú spinnel található. Ebben az állapotban az eredo spinkvantumszám (S) értéke 1, amiért a 
spinmágneses momentumnak külso térhez viszonyított 2S+1 = 3 iránya lehet, a spinmultiplicitása ezért 3 
(triplett állapot). Az alapállapotú, triplett oxigén könnyen gerjesztheto úgy, hogy a leggyengébben kötött 
elektronok ellentétes spinuekké válnak. Ekkor az eredo spinkvantumszám értéke 0, a spinmultiplicitás 1, 
ami szingulett állapotnak felel meg. Az alábbi közleményben a spinmultiplicitások értékét a molekulakép-
let bal felso sarkában tüntetjük fel a következo jelölésekkel: triplett állapotú oxigén: 3O2, szingulett állapo-
tú oxigén: 1O2  A szingulett állapotú oxigén reakciókészsége lényegesen nagyobb, mint a triplett állapotú-
nak, ezért számos kémiai, biokémiai folyamatban jelentos szerepet játszik.  

 
A nagyon változatos környezeti körülmények között az élolényeket számos kedvezot-

len hatás érheti, mint amilyen a levego és a víz szennyezodése, az alacsony és a magas ho-
mérséklet, a szárazság, nehézfémek és peszticidek felgyulése a talajban és a táplálékban, az 
ultraibolya sugárzás és a túl eros radioaktivitás stb. Mindezek elkerülése, kivédése, ellensú-
lyozása vagy a káros elváltozások kijavítása megterhelést jelent a képlékenyen alkalmazkod-
ni és megváltozni, továbbfejlodni képes élolények számára. Ezt a megterhelést, mely ener-
giatöbbletet igényel és ezáltal gyengíti a szervezetet, lassítja a növekedést és fokozza az 
érzékenységet egyéb, összegezodo behatásokkal szemben, általánosan stresszhatásnak 
nevezzük. A kismértéku és fokozatos zavaró hatás kedvezo, mert edzodést, készenléti 
állapotot alakít ki, ellenben a hirtelen ható, hosszan tartó és eroteljes megterhelés kimeríti a 
belso tartalékokat, lecsökkenti az életképességet és a szaporodási képességet. Mindez bár-
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mely élolényre érvényes és az emberi tevékenységek által eroteljesen megváltoztatott 
élohelyeken jelentos kihívást jelent a fennmaradásért való küzdelemben. Ezért az élolények 
olyan belso alkalmazkodási mechanizmusokat fejlesztettek ki, amelyek szabályozott élettani 
változások által megnövelik túlélési esélyeiket vészhelyzet esetében. 

A stressztényezok által kiváltott válaszreakciók tanulmányozása során az derült ki, hogy 
nagyon különbözo veszélyforrások hatására molekuláris szinten ugyanazok a közös válasz-
reakciók jelentkeznek, ugyanakkor egy bizonyos károsító tényezo által kiváltott változás 
egyidoben védelmet biztosít egyéb kedvezotlen hatásokkal szemben is. Ennek az a magya-
rázata, hogy számos stressztényezo az élo sejtekben hasonló hatást eredményez: káros 
oxigénformák képzodését és felhalmozódását váltja ki, így végül minden esetben oxidatív 
stresszhatás következik be. Az is kiderült, hogy az aktív oxigénformák felgyulése nagymér-
tékben felelos a rákos daganatképzodés beindításáért, az érelmeszesedés fokozásáért, az 
öregedés siettetéséért és az egyedi élet megrövidülését okozó egyéb folyamatokért.  

Ez a felismerés indította el az utóbbi évtizedben azt a lendületes kutatást, amely segít-
ségével megismerhettük a káros oxigénformák képzodésének kiváltó okait és mechaniz-
musát, valamint az élo szervezetek védorendszereinek felépítését, muködését és összehan-
golt szabályozását az egyes konkrét helyzeteknek megfeleloen. Ebbe nyújtunk egy rövid 
betekintést, azzal a céllal, hogy a károsító tényezok és a védekezési formák megismerése 
által lehetoség nyíljon egy megváltoztatott étkezési és testedzési szokás kialakítása által egy 
egészségesebb életmódra. Megjegyezzük, hogy az oxidatív stresszhatásokkal szembeni 
molekuláris szintu védelem általánosan érvényes az élo rendszerekre, a baktériumoktól 
kezdve a növényekig, az állatokig és az emberig. A képzodési és hatástalanítási folyamatok 
legtisztábban a növényekben különíthetok el, ezért a szemléltetéshez konkrét példaként a 
zöld növények levélsejtjeiben fellelheto vegyületeket és folyamatokat választottuk. 

Az oxidatív stresszállapot kialakulásáért elsosorban négy aktív oxigénforma felelos. 
1. A szingulett oxigén (1O2*) úgy keletkezik, hogy a közönséges légköri oxigénmolekula 

(mely triplett állapotú) ütközik egy energiával gazdagított, gerjesztett állapotú molekulával, 
például a fény egyik fotonjának energiáját elnyelo klorofill (Chl) molekulával, melytol az 
oxigén átveszi az energiatöbblet egy részét:  

Chl* + 3O2 = Chl + 1O2* 
2. A szuperoxid gyök (O2-.) képzodése akkor történik, amikor egy gerjesztett molekula 

gyök állapotba kerül (R.) és elektronfölöslegét (párosítatlan elektronját) átadja az oxigénnek: 
R. + 3O2 = R +  O2-. 

3. A hidrogén-peroxid (H2O2), melyben a két oxigénatom közötti kovalens kötés a ve-
szélyes, úgy keletkezhet az élo sejtekben, hogy a szuperoxid gyök felvesz még egy elekt-
ront és két protont, vagy pedig két szuperoxid gyök egymással reagál két proton fel-
használása közben: 

O2-. + e- + 2H+ = H2O2     vagy 
O2-. + O2-. + 2H+  = H2O2  + 3O2 

4. A hidroxil gyök (HO.), mely a legveszélyesebbnek tekintheto káros oxigénfo r-
ma, - ugyanis számára nem létezik sajátos védorendszer – akkor alakul ki, amikor már 
elotte felgyult egy másik aktív oxigénforma (hidrogén-peroxid egymagában vagy szu-
peroxid gyökkel társultan): 

H2O2 + e- + H+ = HO. + H2O   vagy 
O2-. + H2O2 = HO. + OH- + 3O2 

Ha a szennyezett környezetbol nagy mennyiségben jutnak be az élolénybe 
vegyértékváltoztatásra (elektrontovábbításra) képes átmeneti fém -ionok (Men+) (például 
réz, kadmium, vas) és ezeket nem hatástalanítják idejében a belso védorendszerek, akkor 
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tovább no a hidroxil gyökök képzodésének valószínusége. Ezt a szakirodalom nehézfé-
mek által mediált Haber-Weis reakcióként emlegeti. 

Men+ + H2O2 = HO . + OH- + Me (n+1)+ 
A káros oxigénformák felgyulése az élo anyag felépítésében és az életfolyamatok lebo-

nyolításában részt vevo alapveto szerves molekulákat változtatja meg. Azáltal, hogy kettos 
kötések szintjén támadnak és aromás gyuruket roncsolnak, az aktív oxigénformák módo-
sítják a fehérjék természetes térszerkezetét és az enzimfehérjék inaktiválódásához vezet-
nek, továbbá a DNS olyan mértéku meghibásodását idézik elo, hogy ezt a kijavító rend-
szer nem gyozi helyreállítani. Ugyanakkor károsodnak a telítetlen zsírsavakat tartalmazó 
membránlipidek, így zavart szenved a sejthártyákon keresztüli anyagszállítás szabályozása. 
Növényekben pedig lebomlanak a fotoszintetikus pigmentek, így a növény képtelenné 
válik a napfény energiájának felhasználására és új szerves tápanyagok képzésére.  

Mivel a károsodás létfontosságú molekulákat érint, az élolények számos, egymást 
kiegészíto védekezo és kijavító stratégiát fejlesztettek ki az aktív oxigénformák által 
okozott hatásokkal szemben. A védorendszerek általában ott csoportosulnak, ahol a 
káros oxigénformák közvetlenül létrejönnek. Azért, hogy az élolények kedvezo kö-
rülmények között ne fordítsanak fölöslegesen energiát a hatástalanító egységek fenn-
tartására, megjeleno vagy felgyulo szubsztrátumuk által indukálható módon kezdenek 
felépülni és muködni, amúgy normális állapotban csupán egy minimális biztonsági 
tart alékként vannak jelen.  

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
egyes sajátos védorendszerek meny-
nyiségén ek meghatározása által tu-
domást szerezhetünk egy élolény 
vagy egy élohely stresszterheltségi 
állapotáról, vagyis lehetové válik a 
környezet minoségének értékelése, 
monitorizálása az ott élo szervezetek 
segítségével. 

A káros oxigénformák hatástala-
nítására az élo rendszerekben kétféle 
védoanyag típus áll rendelkezésre: 
méregtelenítési reakciókat katalizáló 
sajátos enzimek és antioxidánsokként, 
metilezo tényezokként vagy gyök-
csapdákként muködo bioaktív anya-
gok (például egyes vitaminok). Utób-
biakat a növények általában önmaguk 
állítják elo, egyéb élolények pedig 
táplálkozás útján veszik fel.  

Az oxidatív hatások elleni fo 
védoenzimek közé a szuperoxid-
diszmutáz (SOD), a kataláz, az 
aszkorbát-peroxidáz (APX) és né-
hány egyéb peroxidáz, valamint a 
monodehidroaszkorát-reduktáz 
(MDAR) tartozik. 

 

 
 

1. ábra.  
Egy növényt éro környezeti stressztényezok  

és az oxidatív károsodás leküzdésére szolgáló 
 fo védoanyagok 

(APX – aszkorbát-peroxidáz;  
MDA - monodehidroaszkorbát;  
SOD – szuperoxid-diszmutáz;  

UV – ultraibolya sugárzás;  
az aktív oxigénformák neveit lásd a szövegben) 
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a. A szuperoxid-diszmutáz  egyszerre két szuperoxid gyököt szüntet meg, ellenben he-
lyettük termel egy hidrogén-peroxid molekulát, mely további hatástalanítást igényel. Az 
enzimnek több altípusa (izoenzim formája) ismeretes: például növények fotoszintetizáló 
zöld színtestjeiben, sejtfalaiban és sejtmagjaiban réz- és cinkionokkal muködo SOD, 
valamint egyes esetekben Fe-iont tartalmazó diszmutáz van jelen, míg a 
mitokondriumokban az enzimatikus folyamat mangán ion segítségével zajlik. A katal i-
zált reakció: 

HO. + HO. = H2O2 + O2 
b. A kataláz a hidrogén-peroxidot bontja le ártalmatlan termékekre (vízre és oxigénre). 

Ezáltal jelentos védo szerepet tölt be, hiszen a H2O2 az anyagcserét irányító számos enzim 
aktív centrumában oxidálja a szulfhidril vagy tiol (-SH) csoportokat, ami a katalitikus 
muködés leállásához vezet. Növényekben a legfobb veszély abban áll, hogy a képzodo 
H2O2 inaktiválja az elsodleges szerves anyagtermelést biztosító Calvin-ciklus számos en-
zimét, ami a terméshozam drasztikus csökkenéséhez vezethet. A kataláz elsosorban a 
peroxiszómáknak nevezett sejtorganellumokban és a mitokondriumokban található meg, 
szubsztrátuma iránti affinitása kicsi, ezért nagy mennyiségben van rá szükség oxidatív 
körülmények között.  A következo hatástalanítási reakciót valósítja meg: 

H2O2 = H2O + ½ O2 
c. Az aszkorbát-peroxidáz  gyakorlatilag a katalázt helyettesíti olyan sejtkompartmen-

tumokban, ahol ez utóbbi nincs jelen. C-vitamin (aszkorbinsav) segítségével redukálja a 
hidrogén-peroxidot. Növényi sejtekben három változata muködik: egyik a citoplazmá-
ban, egy másik a kloroplasztiszok belso alapállományában és egy harmadik a 
fotoszintetizáló membránokban. Mindegyik a következo átalakítást végzi: 

H2O2 + C-vitamin = 2H2O + dehidroaszkorbinsav 
d. A monodehidroaszkorbát-reduktáz  a védekezési reakciók során oxidálódó C-vitamint 

újra redukált állapotba hozza, hogy ezáltal újabb antioxidáns folyamatban vehessen 
részt. Ehhez a szervezet részérol redukáló erot igényel, ami enegiaelhasználást feltételez. 

monodehidroaszkorbát + e- + H+ = C-vitamin (redukált alak) 
A káros oxigénformák ellen az élo szervezetek jellegzetes hatástalanító molekulák 

segítségével is védekeznek. Ezek a védoanyagok gyakran tartalmaznak rövid szerves 
szénlánchoz kapcsolódó redukált kénatomot vagy konjugált kettos kötéseket. Ide sorol-
hatók az A-vitamin eloanyagával rokon karotenoidok, a C-vitamin, az E-vitamin, az U-
vitamin (a metionin nevu, kéntartalmú aminosav származéka), valamint a glutation nevu 
tripeptid, melynek második aminosavja a kénatomot tartalmazó cisztein. 

A káros oxigénformák közül a karotenoidok (Kar) a gerjesztett szingulett oxigént szun-
tetik meg, az ettol átvett energiafölösleget pedig ártalmatlan úton, hokisugárzásként aprán-
ként levezetik. A növények önmaguk állítják elo protektív karotenoid pigmentjeiket, a többi 
élolény táplálék (nyers zöldség és gyümölcs, tojássárga, halolaj stb.) által jut hozzájuk. 

1O2* + Kar = 3O2 + Kar*;    Kar* = Kar + ho 
A veszélyes oxigéntartalmú gyököket (ROO.)  az E-vitamin (tokoferol) és a C-

vitamin együttmuködése tünteti el: 
ROO. + E-vitamin = ROOH + tokoferol. 

tokoferol. + C-vitamin = E-vitamin + monodehidroaszkorbát 
E két vitamin foleg nyersen vagy enyhén párolva fogyasztott zöld növényi anyagban 

(pl. friss salátákban) van jelen. Az U-vitamin védo hatása oxidatív stressz esetén bizo-
nyított, habár hatásmechanizmusát még nem ismerjük. Legnagyobb mennyiségben 
káposztafélékben van jelen. Szintén a káposztafélékben (elsosorban a kelkáposztában és 
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a brokkoliban) található egy másik, nagyon hatásos védoanyag, mellyel megelozheto az 
oxidatív hatások által kiváltott rákosodás. Az anyag neve szulfurofám, és rövid szénlán-
cú kéntartalmú vegyület, gyógyító hatásának tanulmányozása jelenleg zajlik. Hasonló 
védo szerepe van (baktériumölo  hatása mellett) a fokhagyma kéntartalmú csípos anya-
gának: az allil-szulfidnak is.  

Ugyanakkor egy másik kéntartalmú vegyület, a homocisztein nevu aminosav, ha 
szabad formában felgyul a szervezetben, a szívinfarktushoz és agyvérzéshez vezeto 
érelmeszesedés elorejelzoje. Felgyulése pedig összefüggésben van az oxidatív károsodá-
sok elleni védelemben szerepet játszó két , kéntartalmú aminosav: a cisztein és a 
metionin anyagcseréjének és egymásba való átalakulásának zavarával. A szervezet véd e-
kezo képessége veszélyes oxigénformákkal szemben a nyers növényi táplálék mellett 
nyers olivaolaj és halhús rendszeres fogyasztása által is fenntartható, illetve fokozható.  

Összegezésképpen elmondható, hogy az oxidatív károsodások ellen védelmet nyújtó 
biokémiai tényezok megismerése lehetoséget ad egyrészt a haszonnövények termésho-
zamának irányított növelésére, másrészt egy egészségesebb étkezési szokás kialakítására. 
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Naprendszerünkön kívüli bolygók felkutatása 

Két amerikai csillagász, Wolszczan és Frail, 1991-ben szenzációs kijelentést tett, mi-
szerint a Virgo csillaghalmazban egy frissen felfedezett pulzár körül keringo három 
bolygót észleltek. Mivel ezek a bolygók Naprendszerünkön kívül találhatók, a tudósok 
elnevezték oket exobolygóknak, vagy extraszoláris bolygóknak. A hír hallatára a világ 
csillagászai lázas keresésbe kezdtek. 

1995-ben a Haute–Provence-i csillagvizsgálóban Michel Mayor és Didier Queloz sváj-
ci csillagászok felfedeztek egy, az 51 Pegazus körül keringo exobolygót. Ez az esemény 
végérvényesen elindította a felfedezések áradatát. Az utóbbi évek intenzív kutatásainak 
köszönhetoen már több mint 100 exobolygót találtak és számuk roham osan növekedik. 

A megismert exobolygó-rendszerek nagyon különböznek saját bolygórendszerünktol 
és ez a tény megingatta a bolygók kialakulásának eddig ismert elméletét. Az exobolygók 
tömege nagy, a Jupiter tömegének 0,12–17-szerese és mindegyik gázóriás. Ez talán azzal 
magyarázható, hogy a jelenleg használt eszközök nem teszik lehetové az apróbb, Föld-
típusú kozetbolygók detektálását. A meglepetést leginkább az okozta, hogy nagyon sok 
közülük, amelyek a „forró Jupiter” családhoz tartoznak, nagyon közel találhatók a közép-
ponti csillaghoz, amit eddig lehetetlennek tartottak. Ezek valószínuleg a keletkezési he-
lyüktol befelé vándoroltak a protoplanetáris anyaggal való súrlódás, vagy kisebb bolygó-
képzodményekkel való ütközések következtében elszenvedett energiavesztés miatt. 


