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aminek következtében a kötés felhasad – vagy-
is a DNS-szál javítása megtörténik –, majd 
az elektron visszaugrik a flavinra. A javítási 
folyamat fontos feltétele, hogy a flavin kofak-
tor (FAD) teljesen redukált (FADH–) álla-
potban legyen, aminek következtében a fe-
hérjének halványsárga színe van. A fotoliázban 
azonban, az expresszálást és tisztítást követő-
en a flavin a félig redukált állapotban van, 
ami nek a jele a fehérje kékes színe. Klaus 
Brettel és Marten Vos kollégáim az ezredfor-
dulón fedezték fel, hogy látható fény hatásá-
ra a flavin teljesen redukálódik, méghozzá a 
javítási folyamatban megismerttől eltérő 
mó don. A FAD egy elektrontranszfer kasz-
kád segítségével redukálódik, amelyben az 
FAD-hez közeli három triptofán vesz részt 
(Aubert et al., 2000). A folyamatot fotoaktivá-
ciónak nevezték el, amelyet közös munkánk 
során az elmúlt néhány évben sikerült rész-
letesen jellemeznünk. 

Kísérleteink során sikerült igazolnunk, 
hogy a flavin fényabszorpcióját követően a 
legközelebbi triptofánról (W382) egy elektron 
ugrik a flavinra, amely (a javításhoz szükséges) 
FADH- állapotba kerül. Ezt követően egy 
elektron ugrik a második (W359) triptofánról 
az elsőre, majd a terminális triptofánról 
(W306) a másodikra, hogy pótolja az elekt-
ronhiányt (Lukacs et al., 2006, 2008; Byrdin 
et al., 2010). 

Hozzá kell tennünk, hogy a fotoliázban 
erre a folyamatra fiziológiás körülmények 
kö zött nagy valószínűséggel nem kerül sor, az 
általunk leírt jelenségnek azonban a kripto-
krómokban jut kiemelkedő szerep. A kripto-
krómok a fotoliázokhoz szerkezetileg hason-
ló (vagyis homológ) fehérjék, amelyek azon-
ban nagyon eltérő funkcióval rendelkeznek.

A kriptokrómok felfedezésekor – a kilenc-
venes évek elején – eleinte az sem volt világos, 

hogy mi a fehérje funkciója, innen származik 
az elnevezés is. Később kiderült, hogy a fe-
hérje egy kék fény fotoreceptor, amely a nö-
vényekben a növekedés szabályozásában vesz 
részt. 1996-ban fedezték fel, hogy a kriptokró-
mok emberekben és egerekben is megtalál-
hatóak, majd 1998-ban sikerült bizonyítani, 
hogy ezek a fehérjék fénytől függően vagy 
akár attól függetlenül is a cirkadián ritmus 
szabályozásában vesznek részt (Chaves et al., 
2011). Nemrégiben vált ismertté a kriptokró-
mok talán legegzotikusabb funkciója, a Föld 
mágneses terének „érzékelése”, amivel a köl-
töző madarak tájékozódása megvalósul. A 
fényabszorpciót követően a kriptokrómokban 
ugyanis egy flavin és egy triptofán gyökpár 
jön létre, ami kölcsönhat a föld mágneses 
terével (Dodson et al., 2013).  

Munkánk során arra a kérdésre keressük 
a választ, hogy a nagyfokú homológia ellené-
re mi az oka a fotoliázok és kriptokrómok 
funkciójában tapasztalt jelentős eltérésnek. 
Tekintettel arra, hogy a kriptokrómokban a 
FAD oxidált állapotban található meg, a 
fotoliázokban pedig félig redukált állapotban, 
abból indultunk ki, hogy a két fehérje mű-
ködését a FAD redox állapota befolyásolja. 
Martin Byrdin és Klaus Brettel kollégáim 
korábban arra a következtetésre jutottak, 

1. ábra • Az ábrán a flavin adenin dinukleotid (FAD) és a flavin mononukleotid szerkezete 
látható. A flavinok fiziológiás körülmények között több redox állapotban (például: teljesen 

redukált, félig redukált, oxidált) létezhetnek. 

A fotoaktív flavoproteinek között külön-
leges helyet foglalnak el a kriptokróm/fotoliáz 
fehérjecsaládba tartozó fehérjék, amelyek 
számos egzotikus funkcióval rendelkeznek. A 
kriptokróm/fotoliáz fehérjecsalád egyetlen 
ismert tagja sokáig a fotoliáz volt, amelyről 
több mint ötven évvel ezelőtt fedezték fel, 
hogy kék fény hatására képes a DNS-ben 
lét rejött hibák javítására. A DNS-javítás me-
chanizmusát közel tíz éve sikerült tisztázni: 
ennek megfelelően a fényabszorpciót köve-
tően a flavin kofaktorról egy elektron „ugrik” 
a hibás DNS-kötésre, a pirimidin dimerre, 

A természetben számos fehérje vesz részt a 
fény érzékelésében, illetve rendelkezik fény 
által „hajtott” funkcióval: a látás, a fény irá-
nyába való növekedés a növények esetében a 
fototaxis vagy éppen a napi ritmus szabályo-
zása fényérzékeny vagy úgynevezett fotoaktív 
fehérjék segítségével valósul meg. A fotoaktív 
fehérjék nagy családját alkotják a fotoaktív 
flavoproteinek, amelyek esetében a fény érzé-
kelésében kulcsszerepet játszik valamelyik 
flavin, vagyis a B-vitamin valamelyik származé-
ka, leggyakrabban az FAD, (flavin adenin 
dinukletotid) valamint az FMN (flavin mo-
nonukleotid).

 

2. ábra • Az E. coli fotoliáz szerkezete: a FAD 
és az elektrontranszferben részt vevő triptofán 

aminosavak.
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hogy a FAD redox állapotát a flavin gyűrű-
jéhez közel eső aminosav határozza meg (Bal-
land et al., 2009).  Kriptokrómokban ez egy 
aszpartát, a fotoliázban pedig egy aszparagin. 
Elsőként tehát létrehoztuk az N378D fotoliáz 
mutánst, amelynek esetében az aszparagint 
egy aszpartátra cseréltük. Ennek eredménye-
ként a FAD oxidált állapotba került, szemben 
a vad típusnál megfigyelt félig redukált álla-
pottal.

Tekintettel arra, hogy a fényabszorpciót 
követő elektrontranszfer kaszkád kevesebb 
mint 100 ps alatt megvalósul, vizsgálataink-
hoz tranziens abszorpciót és femtoszekundu-
mos lézereket – az impulzushossz tízezerszer 
rövidebb, mint a másodperc milliárdod része 

– használtunk. (Ez érthető, ha arra gondolunk, 

hogy ha egy gyorsan mozgó tárgyról akarunk 
fényképet készíteni, akkor a zársebességnek 
nagyon rövidnek kell lennie, hogy a kép ne 
legyen elmosódott).  

Tranziens abszorpciós méréseink azt mu-
tatták, hogy a mutáns fotoliáz – amelynek 
esetében az aminosavcsere oxidált állapotba 
vitte a FAD-t – fotociklusa jelentősen megvál-
tozott, és nagyon hasonló lett a kriptokró-
moknál megismert fotociklushoz. Ez gyakor-
latilag arra utal, hogy az FAD redox állapotá-
nak „kapcsolgatásával” megváltoztathatjuk a 
funkciót is.  

Kulcsszavak: flavin, FAD, elektrontranszfer, 
fotoliáz, kriptokróm, DNSjavítás, tranziens 
abszorpció, femtoszekundumos lézerek 
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A Fényszimpóziumban jeles hazai műhe-
lyek kutatói tartottak meghívott előadásokat. 
Az első előadásban Osvay Károly Az ELI-
ALPS lézeres kutatóközpont kutatási infra-
struktúráját mutatta be. Az európai Extreme 
Light Infrastructure (ELI) kutatóintézet há-
rom ország területén valósul meg más és más 
kutatási profillal. A szegedi ELI Attoszekun-
dumos Fényimpulzusok Intézete (ELI-
ALPS) célja az anyag szinte minden formájá-
ban (atomok, molekulák, plazmák, klaszterek 
stb.) lejátszódó ultragyors folyamatok feltér-
képezése, dinamikájának vizsgálata. Ehhez 
néhány optikai ciklusú, időben rendkívül, 
akár 10–18 másodperc rövidségű fényimpul-
zusokat állítanak elő az elektromágneses 
spekt rum széles tartományán, a THz-sugár-
zástól kezdve az infravörös és látható tartomá-
nyon keresztül a lágy és középkemény rönt-
genig. A négy fő lézerrendszer segítségével 10 
Hz–100 kHz ismétlési frekvenciával közvet-
lenül vagy közvetve előállított fényimpulzusok 
elsősorban alap-, illetve alkalmazott kutatások 
számára jelentenek majd nehezen nélkülöz-
hető forrásokat, ugyanakkor ipari kutatások 
számára is – korlátozott mértékig – igénybe 
vehetőek lesznek majd. A világon egyedülál-

3. Fényszimpózium  

A 2015-ös évet az ENSZ a Fény Nemzetközi 
Évének (International Year of Light and Light
based Technologies) nyilvánította. Az Európai 
Fizikai Társulat kezdeményezését az UNES-
CO is támogatta. A tudománynépszerűsítő 
programsorozat hazánkban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia támogatásával jött létre. 
A Fény Nemzetközi Éve Programbizottság 
elnöke Kroó Norbert akadémikus. A rendez-
vénysorozat fő komponensei a tudomány, az 
oktatás, az ipar, a művészet és a nemzetközi 
kapcsolatok, a tudomány területén szervezett 
programokhoz csatlakozott a Magyar Biofi-
zikai Társaság 25. jubileumi kongresszusa is. 
Ugyancsak a Fény Éve program keretében, a 
kongresszus részeként középiskolások számá-
ra rendezett különleges „fénykurzus” nyújtott 
alkalmat arra, hogy a fény fizikáját és biofizi-
káját közelebbről is megismerhessék a részt-
vevők egyrészt ismeretterjesztő előadás, más-
részt közvetlen laborgyakorlatok és be mutató 
során. Mártonfalvi Zsolt és Somkuti Judit az 
emissziós spektroszkópiát, Bőcskei-Antal 
Barnabás az abszorpciós spektroszkópiát, 
Agócs Gergely a fénymikroszkópok működé-
sét, Veres Dániel pedig a szem optikáját is-
mertette meg az érdeklődőkkel.


