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" ... no plant or animal is known 

whose cells can tolerate solute 

concentrations even remotely ap
proaching the extreme levels at 

which some groups of microorgan
isms can thrive and which some 

exceptional microorganisms even 

require."

/BROWN, 1976/
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BEVEZETÉS1.

Az ember és az élesztőgombák kapcsolata az alkoholos er
jedések révén igen régi időkre nyúlik vissza. A párizsi 
Louvre-ban őrzött ékirásos agyagtábla, az u.n. "Monument 
bleu" az i.e. VII. évezredből a mezopotámiai sumérok sör- 

készitési eljárásáról tudósit.
Az ember nemzedékekről nemzedékekre szálló és egyre bővü
lő tapasztalatok alapján megtanulta a szeszes italok elő
állításának módszereit anélkül, hogy sejtelme lett volna 

az erjedési folyamatok lényegéről, vagy az élesztőgombák
ról. Elsőnek a holland LEEUWENHOEK látott 1680 körül é- 

-lesztő sejteket 270-szeres nagyításban maga szerkesztette 

mikroszkópján. A XIX. század első feléből származik az 

első tudományos élesztő leirás /MEYEN, 1838/. Az egész 

mikrobiológiában alapvetőek voltak PASTEUR vizsgálatai. 

Végleg megcáfolta LIEBIG téves nézeteit az erjedésről, 

és ő tanulmányozta először az élesztőknek levegő /oxigén/ 
nélküli életlehetőségeit is. A "vitalista" és a "mecha
nikus-kémiai" erjedési teóriák között dúló ádáz harcot 

PASTEUR halála után a német kémikusnak és botanikusnak, 
BUCHNER-nek sikerült eldöntenie. 1896-ban hires kísérle
tével bebizonyította, hogy az élesztők sejtmentes, ki
préselt leve rövid idő alatt elerjeszti a cukoroldatot. 

Nagy lépéssel vitte előre az élesztőkutatást a dán 

HANSEN; ő készítette élesztőkből az első tisztatenyésze
teket .
A XX. század a mikrobiológia tudományának lendületes 

fejlődését hozta. A gyakorlati és tudományos élet széles 

területei érdekeltek az élesztőkutatásban. A biokémiai 
és enzimológiai vizsgálódásokban alapvető megállapításo
kat tesznek élesztőkön. Kiterjedt irodalom szól az élesz
tőgombák genetikájáról. A tudományos irodalomban ma már 

több száz nem erjesztő gombát is élesztőnek neveznek az 

erjesztő élesztőkhöz való hasonlóságuk alapján, igy az
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"élesztők" elnevezés morfológiai, fiziológiai, ökológiai 
és rendszertani szempontból meglehetősen heterogén cso
portot foglal össze.
A "cukortürő" élesztők az élesztőgombák azon különös 

csoportját alkotják, amelyek különleges körülmények kö
zött - nagy cukor koncentrációjú közegekben - szaporod
nak. Élettevékenységük jobb megismerése, a "cukortürés" 

szabályozásának kutatása fontos uj ismeretekkel gyara- 

pithatja meglévő ismereteinket az eukariota sejt működé
séről.

IRODALMI RÉSZ2.

Az "ozmofil" élesztők és ezen belül a Zygosaccharomyces 

rouxii vizsgálata visszatérő, hálás téma az élesztőku
tatók között. A korai közlemények elsősorban egyszerű 

szaporodási kísérletekről szóltak, az újabbak azonban 

már megvilágítják a cukortürés és a sótürés, a csökken
tett vizaktivitásu közegben történő szaporodás, pusztu
lás lehetséges szabályozási mechanizmusait is.
Mielőtt azonban áttekintenénk a szakirodalomnak ezt a 

részét foglalkoznunk kell a mikrobákra ható környezeti 
tényezőkkel.

2.1 A xerotoleranciát befolyásoló tényezők

A mikroorganizmusok szaporodásukhoz tápanyagokat igényel
nek, amelyeket közvetlenül oldatokból vesznek fel. Ennek 

következtében a szaporodó mikrobák számára életfontossá
gú vizhez való viszonyt a környezetükben lévő oldott a- 

nyagok határozzák meg. A mikrobák számára különleges kör
nyezetet jelentenek a koncentrált oldatok.
A nem-toxikus anyagokat nagy koncentrációban tartalmazó 

közegekben a mikroorganizmusok élettevékenységét a termo-
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dinamikailag hozzáférhető viz mennyiségén kivül egy sor 

más tényező is befolyásolja. Ezek közül a leglényegeseb
bek az oldott anyag, a hőmérséklet, a közeg pH-ja, az 

aerob, vagy anaerob körülmények, a közeg tápanyag- ill. 

vitamin tartalma.

Az ozmozisnyomás és a vizaktivitás2.1.1

Több paraméter áll rendelkezésünkre, hogy meghatározzuk 

az oldatokban a termodinamikailag hozzáférhető viz meny- 

nyiségét. A biológiában ezek közül az ozmozisnyomás, a 

vizaktivitás és a vizpotenciál honosodott meg. A mikro
biológusok az első kettőt használják előszeretettel.
Az ozmozisnyomás szigorúan véve nem olyan nyomás, ame
lyet mérni lehet. Az ozmométerbe helyezett oldat hidro
sztatikus nyomást hoz létre, amely már mérhető. Ha tisz
ta, ideális oldószer van az ozmométer membránjának egyik 

oldalán, akkor az a hidrosztatikus nyomás, amely az ol
dószernek az oldat irányába, a membránon keresztül való 

áramlásának megakadályozásához szükséges, számszerűen 

egyenlő az oldat ozmozisnyomásával. Másképp kifejezve, 

a kémiai potenciálokat kiegyenlítő nyomáskülönbséget ne
vezzük ozmozisnyomásnak; a félig áteresztő hártyán ke
resztül történő diffúziót ozmózisnak /VARSÁNYI, 1968/.
Az ozmozisnyomás az oldott anyag molaritásával arányos. 
Hig ideális oldatban az ozmozisnyomást VAN'T HOFF egyen
lete fejezi ki:

ns%o = RTI /1/„ V n S v v

ahol - az ideális oldat ozmozisnyomása
R - általános gázkonstans

- abszolút hőmérséklet
- az oldott anyag móljainak száma

T

ns
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Vv - az oldószer /viz/ parciális molális térfogata 

nv - az oldószer /viz/ móljainak száma 

£ - jelöli, hogy a rendszerben lévő összes anyagot
figyelembe vettük.

Lévén az ng/Vvnv kifejezés az oldott anyag koncentráció
jával helyettesíthető, a fenti kifejezés az alábbi alakra 

irható át:

S

= RTfS /2/

Az ideális oldatokra érvényes törvényszerűségek kiter
jeszthetők töményebb oldatokra is, ilyenkor a koncentrá
ciót az aktivitással helyettesitjük. Általában

a = X c /3/

"Reális", azaz nem ideális oldatok esetében /2/ egyenlet 
a következőképpen módosul:

■^ro “ RTf*scs'RT£a 
S b /4/

ahol Jfg az aktivitási együttható, amely ideális oldatok
ban 1, minden más esetben 1-nél kisebb, vagy nagyobb; ag 

az oldott anyag aktivitása.
Éppen az újabb, a "kompatibilis" anyagok szerepével kap
csolatos kutatások /2.4.2 fejezet/ világítottak rá arra 

a tényre, hogy bár a nagy oldott anyag tartalmú közegek 

az ozmométerben jelentős nyomást hoznának létre, mégis a 

cukor-, ill. sótürő mikroorganizmusok valószinüleg kisebb 

hidrosztatikus nyomásnak vannak kitéve, mint a tiszta 

vizben, vagy hig oldatokban szaporodó nem-toleráns társa
ik. Azaz az ozmózisosán létrehozott hidrosztatikus nyomás 

nem szolgál semmiféle kézenfekvő magyarázattal a toleráns
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mikroorganizmusok fiziológiájának megértéséhez. /Ezt még 

akkor is el kell fogadnunk, ha KOPPENSTEINER és WINDISCH 

1971-ben publikált cikkében az ozmozisnyomást jelölte 

meg, mint az élesztők szaporodásának és erjesztésének ha
tárt szabó paramétert./
A hig, ill. a nagy oldott anyag tartalmú környezet mikro
ba szaporodást befolyásoló hatását érthetőbbé tehetjük az 

oldatok más tulajdonságainak segítségül hívásával.
Az oldatok két alapvető tulajdonsága - az oldószer kémiai 
potenciálja, ill. az oldószer aktivitása 

biológusok leggyakrabban, SCOTT 1957-es munkájára hivat
kozva, a mikrobák szaporodásához szükséges "hozzáférhető" 

viz mennyiségét a vizaktivitással Iavl jellemzik.
A folyékony halmazállapotú vizben a molekulák lazán helyez
kednek el és átrendeződésükre számos lehetőség van. Ha egy 

anyagot oldunk a vizben, a viz molekulák egy része az ol
dott anyag molekuláinak felületén orientáltan helyezkedve 

el rendezettebb helyzetet foglal el. Az ilyen oldatok kon
centrációjának hőmérséklettől független jelölésére a mola- 

litás, ill. a moltört alkalmas. Az intermolekuláris erők 

átlagának növekedése miatt az oldat tulajdonságai eltérnek 

a tiszta viz tulajdonságaitól: fagyáspont csökkenés, for
ráspont emelkedés, tenzió csökkenés lép fel.
Ideális oldatokra a tenzió csökkenés értékét a RAOULT tör
vény fejezi ki az oldott anyag moltörtjével:

közül a mikro-

nsP0-P
/5/n +nS vpo

A relativ gőznyomás az oldószer moltörtjével fejezhető ki:

nv /6/n_+n S vpo
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ahol po a tiszta viz tenziója, p az oldat tenziója, 

oldott anyag, nv a viz móljainak száma.
Az oldott anyaghoz hasonlóan az oldószer /viz/ aktivitása 

is kifejezhető:

ns az

= tfcV /7/a

Ha figyelembe vesszük /6/-ot, akkor

n Pvav n + n po /8/Sv

Mivel a viz aktivitási együtthatója 1, a vizaktivitás szám
szerűen megegyezik az oldószer moltörtjével, ill. a rela
tiv gőznyomással.
Tiszta vizben n =0, tehát a =1, vizes oldatokban a <1.Ь V V
Amikor a viz, vagy vizes oldat gőze egyensúlyban van a 

légtér páratartalmával - azaz a párolgás és a kondenzáció 

sebessége egyenlő, tehát sem vizleadás, sem vizfelvétel nem 

történik - akkor a vizaktivitás értéke kifejezhető az egyen
súlyi relativ páratartalom /ERP/ százalékában. Összefüggésük:

ERPa /9/100v

Az ERP, az oldott anyag és az aktivitási együttható össze
függéseivel NORRISH /1964; 1966/ foglalkozott behatóan. 
Ideális oldatoknál az av értéke nem függ a hőmérséklettől. A 

gyakorlatban egy adott oldat av értéke csak kis mértékben 

változik a hőmérséklettel a mikroorganizmusok szempontjából 
szóba jöhető hőmérséklet tartományban. Töményebb oldatokban 

a vizaktivitás nagyobb mértékben változik a hőmérséklet függ
vényében .
Az oldott anyagoknak a viz tulajdonságaira gyakorolt befo
lyását a molális ozmózisos együttható /$/ jellemzi. Az av
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érték és a molális ozmózisos együttható között az alábbi 
összefüggés áll fenn:

_VHL$__
55,51a =e /10/v

a molális koncentráció 

v - az ionszám /nem-elektrolitok esetében 1, nátrium- 

klorid esetén 2, nátriumszulfát, magnéziumklorid 

esetén 3, stb./
55,51 - az 1000 g vizben lévő mólók száma, 

ф ismeretében az av érték kiszámitható. Elektrolitokra 

HARNED és OWEN /1943/, ROBINSON és STOKES /1955/, nem
elektrolitokra SCATCHARD és munkatársai /1938/ közöltek 

táblázatokat.
Végül a vizaktivitás és az ozmozisnyomás közötti alapvető 

összefüggés a következőképpen irható fel:

ahol m

RTlna
- vV /11/v

A negativ előjel mutatja, hogy az ozmozisnyomás ellentéte
sen változik a vizaktivitással.

A mikroorganizmusok vizigénye2.1.2

A mikrobák vízigényének meghatározásánál két alapvető fel
tételt kell betartani:

/i/ Az av értéket ismert és állandó szinten kell 
tartani a kisérlet ideje alatt a szubsztrátum 

egész tömegében.
/ii/ A vizsgált av

anyagokat kell használni, mert a mikroba a közeg 

vizaktivitására, az oldott anyag tipusára és kon-

érték beállítására különböző oldott
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centrációjára eltérő módon reagálhat.
Az első feltétel betartása vizes oldatoknál rendszerint 

nem okoz nehézséget. Szilárd táptalajoknál azonban számol
ni kell av gradiens kialakulásával a táptalaj és az azzal 
érintkező légtér között. Ennek következtében nem lehet meg
állapítani a mikrobák tartózkodási helyén ténylegesen ural
kodó av értéket.
A vizaktivitás érték beállításával, meghatározásával és szin- 

tentartásával több alapvető publikáció foglalkozik /LOTZ és 

FRAZER, 1921; O'BRIEN, 1948; STOKES és ROBINSON, 1949; MOSSEL 

és KUIJK, 1955; ROBINSON és STOKES, 1955;VAS és PROSZT, 1955; 
WHITE és MUNNS, 1955; VAS és CSONTOS, 1956; NORRISH, 1964; 
CEJKOVÁ, 1965; NORRISH, 1966; WOLF et al., 1971/, amelyek 

nagy segítséget jelentenek a fent emlitett második feltétel 
betartásában is.
A mikroorganizmusok szaporodása csak bizonyos vizaktivitás 

határok között megy végbe. Általában meghatározható a maxi
mális szaporodáshoz tartozó av érték. A minimális av érték, 

amelynél szaporodás még végbemegy a mikroorganizmusok fajai 
szerint különböző.
Többsejtű szervezetek ritkán viselnek el olyan környezeti 
feltételeket, amelyek a sejtek vizaktivitását 0,99-es ér
ték alá csökkentik. Bár ez a legtöbb mikrobára is igaz, 

vannak olyan baktériumok és gombák, amelyek av=0,90 alatt 

is szaporodnak. A baktériumok között a G/—/ fajok vizakti
vitás igénye a legnagyobb, ezeket csökkenő sorrendben a 

G/+/ pálcák, majd a G/+/ kokkuszok követik. A szalmonellák 

szaporodását av=0,94 gátolja. A tejsavbaktériumok szaporod
nak 0,90 körüli av értéknél, mig a Staphylococcus aureus-t 

aerob körülmények között csak а^=0,86 gátolja /DEÁK, 1979/.
A spórás baktériumok vizaktivitás tűrése nem különleges.
Sem a Clostridium botulinum, sem más spórás baktérium nem 

szaporodik, ill. spóráik nem csiráznak ki 0,93-0,95 érték
nél kisebb vizaktivitásnál. Bacillus endospórák av toleran
ciája ennél valamivel jobb /WHALLEY és SCARR, 1947/.
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A gombák - élesztő- és fonalas gombák - általában jobban 

tűrik a vizaktivitás csökkenését, mint a baktériumok /KROE- 

MER és KRUMBHOLZ, 1931; FELLERS, 1933; WHALLEY és SCARR,
1947; STILLE, 1948; BURCIK, 1950; SCARR, 1951: SCHELHORN, 
1951; SCOTT, 1957; PITT, 1975/. A penészgombák kis vizigé- 

nyü mikroorganizmusok. Szaporodásuk minimális vizaktivitás 

igénye azonban igen széles /av=0,60-0,90/. Közöttük talál
hatók a szárazságkedvelő /xerofil/ gombák, amelyek közül a 

Monascus/Xeromyces/ bisporus szaporodásának minimális av 

értéke a jelenleg ismert legkisebb érték /FRASER, 1953/.
A penészgombák közül a sporangiospórások vízigénye nagyobb. 
Spóráik kicsirázását av=0,93 gátolja. A penészgombák spórá
inak és konidiumainak csírázásához elegendő vizaktivitásnál 
mindig valamivel több szükséges az ivartalan szaporitóképle- 

tek létrehozásához és még nagyobb érték az ivaros szaporodás
hoz .
Az élesztőgombák vizaktivitás igényüket tekintve közbenső 

helyet foglalnak el a baktériumok és a penészgombák között. 

B00IJ /1940/ beszámolt arról, hogy nátrium-, ill. kálium- 

klorid tömény oldatai gátolták az élesztő erjesztőképessé
gét. Hasonló megfigyelésekről szólt WHITE és MUNNS /1955/ 
koncentrált glükóz oldatok, KOPPENSTEINER és WINDISCH /1971/ 
pedig egy sor szénhidrát, só, valamint ezek kombinációi 
esetében. Egyesek nem-xerotoleráns élesztőknél is tapasztal
tak szaporodást nagy oldott anyag koncentrációjú közegekben 

/SAÍO és TANAKA, 1961; DUFFUS és MITCHELL, 1969; ROSE, 1972/, 
de ezekben az esetekben a "tűrés" mechanizmusa eltér a való
di toleráns mikrobákétól /v.ö. 2.4.2 

kel / .
A mikroorganizmusok egy kis csoportja különleges vizaktivi
tás tűréssel rendelkezik. Ezek között találjuk

ill. 2.4.3 fejezetek-

/i/ az extrém módon halofil baktériumokat, amelyekre 

az jellemző, hogy 2-2,6 M nátriumklorid oldatot
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igényelnek és képesek szaporodni a telitett 

konyhasó oldatban is /а^=0,75/. Ezen bakté
riumok szaporodási sajátságai azt sugalják, 
hogy nem annyira fiziológiai tulajdonságaik, 

hanem a nátriumklorid oldhatósága szab határt 

toleranciáj uknak.
/ii/ a xerotoleráns élesztőket és fonalas gombákat.

A megfelelő cukoroldatban ezek a mikrobák 

av=0,62 értékig szaporodnak. Más oldott anya
gok jelenlétében toleranciájuk jelentősen 

csökken. A halofil baktériumoktól eltérően 

szaporodásuknak általában nincs felső av ha
tára. így minden olyan közegben szaporodnak 

amelynek vizaktivitása av»l és saját av mini
mumuk között van. Más szavakkal ez azonban azt 

jelenti, hogy az ilyen mikroorganizmusok inkább 

tűrik, mint igénylik a közeg vizaktivitásának 

csökkenését.
/iii/ a halofil algákat, amelyek baktérium társaik

hoz hasonlóan elviselik a koncentrált nátrium
klorid oldatot és bizonyos körülmények között 

minimális só koncentráció iránti igényt is mu
tatnak .

Az 1. táblázat a fentieket összefoglalva a mikroorganizmusok 

szaporodásának minimális vizaktivitás igényét tartalmazza.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a szaporodás minimális av 

értéke a koncentrált oldatok tartományába 

A tömény oldatokban a különböző oldott molekulák és ionok 

szorosan egymás mellett helyezkednek el és a mikroorganizmu
sok nagyszámú hidratált, oldott molekulával vannak körülvéve. 
Az oldat töménységének növekedésével csökken annak valószinü- 

sége, hogy változatlan, a mikrobák számára hozzáférhető viz- 

molekulák legyenek jelen. A mikroorganizmusok ilyen közegben 

mintegy versengenek az oldott anyag molekuláival a szabad viz- 

molekulákért /HOLLÓ et al., 1971/.

esik.
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1. táblázat A mikroorganizmusok szaporodásának minimális
vizaktivitás igénye /SAWD, 1973/

Mikroorganizmus av

Baktériumok, általában 

Halofil baktériumok és 

halofil algák 

Élesztőgombák, általában 

"Ozmofil" élesztőgombák 

Penészgombák, általában 

Xerotoleráns gombák 

Xerofil gombák

0,91

0,75
0,88
0,62
0,80
0,71
0,60

LOW és munkatársai /1978/ halofil baktériumokkal ezt kísér
leti utón bizonyították. A nagy belső só koncentrációval 
/8000 mosmol/liter/ biró baktériumok oldható proteinjei fo
kozott affinitást mutattak a vizzel szemben.
A vizaktivitásnak a mikrobák szaporodására kifejtett hatását 

összefoglalva úgy értékelhetjük, hogy

- a vizaktivitásnak a mikroba számára optimális érték
alá csökkenése a lag-fázis meghosszabbodását, a sza
porodási sebesség és a sejt által szintetizált anya
gok mennyiségének csökkenését okozza;

- a mikrobák szaporodása szempontjából szóba jöhető 

av tartományon /0,999-0,60/ belül minden mikrobának 

van jellemző av tartománya, av optimuma és ezek a 

mikroorganizmusok fajai szerint nagyon különbözők.
karakteriszti-Ugyanakkor adott mikroba jellemző av 

kája nagy mértékben állandó /SCOTT, 1957/.
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Az oldott anyag típusának és koncentrációjának 

jelentősége
2.1.3

Az oldott anyagok azonos koncentrációjú oldatainak eltérő 

a vizaktivitása /1. ábra/ . Ez különösen akkor okoz gondot, 
ha a közleményekben megadott koncentráció adatok nem egy
értelműek. INGRAM /1957/ javasolta, hogy az oldatok tömény
ségét a hőmérséklettől független molalitásban fejezzük ki.

Oldoll anqag koncentráció [q/lOOml]

Összefüggés az oldott anyagok különböző koncent
rációi és ezen oldatok vizaktivitása között 

/KUSHNER, 1971/.

1. ábra

A mikroorganizmusok környezetében lévő nagy oldott anyag 

koncentráció a sejtekre különböző módon hathat. Ka az 

anyag nem tud bejutni a sejtbe, akkor a megnövekedett oz- 

mozisnyomás hatására először a sejtek közötti tér viz tar-
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talma "szűnik" meg /EDDY, 1958/, majd a sejt vizet ad le, 

citoplazmája koncentrálódik és ez végső esetben plazmoli- 

zishoz vezethet. Ha az oldott anyag permeál a sejtbe, ak
kor megváltozik a citoszol kémiai összetétele és ionos ál
lapota. Ez kihat a fehérjék /enzimek/, nukleinsavak szer
kezetére, a makromolekulák közötti kölcsönhatásokra. A per- 

meáló anyag metabolizálhatóságától függően a citoszolban 

végbemenő változások különbözőek lehetnek.
SCOTT 1957-es munkájában még a következőket irta az oldott 

anyag szerepéről: "The fundamental importance of a^ in the 

water economy of microorganisms is strongly supported by
experiments showing that biological response to a particu- 

at least for some organisms, largely indepen-lar aw was'
dent of the type of solutes and the total water contents of
the substrate."
Kijelentése azért különösen érdekes, mert már a korábbi pub
likációk is rámutattak a mikroorganizmusok eltérő viselkedé
sére függően az oldott anyag tipusától és koncentrációjától. 

INGRAM /1957/ korábbi közleményekre és saját megfigyelései
re támaszkodva a mikroorganizmusok só- és cukortürését az 

oldott anyag koncentrációjától függően három, jól elkülönít
hető - nem-toleráns, fakultativ és obiigát - tipusba sorolta. 

Felhivta a figyelmet az átmeneti viselkedésekre is. Az oldott 

anyag tipusának jelentőségét elemezve úgy vélte, hogy az 

elektrolitokban, ill. nem-elektrolitokban végzett vizsgála
tok eredményei azt mutatják, hogy az oldott anyag hatása a 

mikrobára elsődlegesen ozmózisos, de létezik egy különleges 

másodlagos hatás is. Élesztőknél ekvivalens molaritásu nát- 

riumklorid oldat nagyobb szaporodás gátlást okozott, mint 
más sók /KROEMER és KRUMBHOLZ, 1932/. Baktériumok esetében 

feltételezte, hogy a halofil tulajdonság és az ozmózisosán 

ható anyag helyettesíthetősége között fontos kapcsolat lehet. 

Az obiigát halofilok nátriumkloridot igényeltek és a Na+ 

helyettesitése K+, Li+, Mg^+
ta a mikrobák szaporodását, A fakultativ halofiloknál a Na+

2+ 2+ ionnal gátol-, Ca“', vagy Ba
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helyettesitése nem okozott gátlást.
ÖNISHI /1963/ cukor- és sótürő élesztőit szója tartalmú 

távol-keleti ételekből izolálta. Kísérletei és következte
tései mérföldkövet jelentettek az oldott anyag szerepének 

megértésében. Első kísérleteiben a tesztelt só- és cukor
oldatokban mérhető ozmozisnyomás hatását vizsgálta és ész
revette, hogy Saccharomyces rouxii-nál a szaporodást limi
táló nátriumklorid oldat ozmózisnyomása sokkal kisebb, mint 

amit az azonos hatású cukoroldatokban mért. Megállapította, 

hogy a tenyészetek eredetétől függően a Saccharomyces rouxii 
cukor-, ill. sótürése izolátumonként más és más. A különböző 

sókkal szembeni viselkedés a következők kijelentésére kész
tette:"... it seemed to be questionable whether the effects of 

high concentration of cations on the growth of yeasts can be 

interpreted merely on the basis of aqueous activity...".
A xerotoleráns élesztőkkel végzett további kutatások újabb 

információkkal szolgáltak. RODRIGUEZ-NAVARRO /1971/ mézből 
izolált "ozmofil" élesztők nátrium és litium tűrését vizsgál
ta és megállapította, hogy az élesztők sokkal kisebb sótürést 

mutattak, mint a kontrol tenyészetek - nagy só tartalmú köze
gekből izolált "ozmofilok", ill. nem-toleráns élesztők. A só
türést fokozni lehetett káliumkloriddal és részben magnézium- 

kloriddal. A szerző ezekből arra következtetett, hogy a cukor- 

türő élesztők szaporodás gátlásának oka az oldott anyag tipu- 

sa és koncentrációja volt, nem pedig a vizaktivitás csökkené
se .
BROWN /1977/ jelentős különbséget tapasztalt az av tűrésben 

sók, ill. nem-elektrolitok alkalmazása esetén. Saccharomyces 

rouxii szaporodásának minimális av értéke például nátriumklo- 

ridban 0,85, cukorban 0,62 volt. ANAND /1969/ kísérleteiben
érdekes jelenségre figyelt fel: egy cukortürő élesztőgomba 

tenyészet nem tudott szaporodni 0,85-ös av értékű szacharóz 

oldatban, viszont kiválóan szaporodott ugyanabban a tápközeg-
ha a további vizaktivitás csökkentéshezben av=0,80 értéknél, 

glicerint használt a szerző. Polietilénglikol /MS:200/ alkal-
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mazásával általában csökkenteni lehetett a cukortüro és a 

nem-toleráns élesztők szaporodásának minimális av értékei 
közötti különbséget. Ezek a kisérleti eredmények azt bizo
nyítják, hogy a vizaktivitásnak az élesztőgomba szaporodá
sára gyakorolt bármiféle meghatározó hatását elnyomhatja 

az av érték beállításához használt oldott anyag típusának 

és koncentrációjának hatása.

Egyéb környezeti tényezők hatása a xerotoleranci- 

ára
2.1.4

A hőmérséklet hatása2.1.4.1

A mikroorganizmusok általában optimális szaporodási hőmérsék
letükön tűrik legjobban a környezet csökkentett vizaktivitá- 

sát. A hőmérséklet 10 K-nyi változása az av tűrést 0,01-0,05 

értékkel módosítja /SCOTT, 1957/.
A mikrobák minimális szaporodási hőmérsékletén a szaporodás 

- például fagyasztott élelmiszerekben - egyedül az av érték
től függ /SCOTT, 1957; LEISTNER és RÖDEL, 1976/. A 2. táblá- 

zat-ból kitűnik, hogy az 1. táblázat minimális av 

jól egyeznek a mikrobák minimális szaporodási hőmérsékleté
vel .
HORNER és ANAGN0ST0P0UL0S /1973/ részletesen tanulmányozták 

a pH, a szaporodási hőmérséklet és a vizaktivitás kombinált 
hatását fonalas gombáknál. Azt tapasztalták, hogy a fonalas 

gombák szaporodása nagy mértékben csökkenthető az av és a 

hőmérséklet egyidejű csökkentésével. Érdekesnek találták, 

hogy a szaporodás csökkenés mértéke a kombinált kezelésnél 
nagyobb volt, mint amit a külön hőmérséklet csökkentéssel,

értékei

illetve külön a^, csökkentéssel végzett kísérletek eredményei 
alapján reméltek.
A xerotoleráns gombák vizsgálata ettől eltérő képet mutat. 
HEINTZELER /1939/ szerint Aspergillus glaucus-nál a minimá
lis a^ érték 20°C-on nagyobb volt,
/1950/ és SCARR/1951 kimutatta, hogy "ozmoiil” élesztők opti-

értéknél.

mint 30°C-on. INGRAM

mális szaporodási hőmérséklete nagyobb volt kisebb av
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A mikroorganizmusok minimális szaporodási2. táblázat
hőmérséklete és minimális vizaktivitása
közötti összefüggés

□t /°C/+mini- 
mum+

a minimumMikroba avv

Baktériumok, álta
lában
Élesztőgombák, " 
Penészgombák,

-100,91
0,88
0,80

0,91
0,89
0,84

-12
-18

+ a minimális szaporodási hőmérsékleteknél SCHMIDT-LORENZ 

/1970/ adatait vettem figyelembe

^ fagyasztott húsban mért értékek /LEISTNER és RÖDEL, 
1976/

ÖNISHI /1959b/ azt találta, hogy az "ozmofil" élesztők 40°C- 

on szaporodtak nagy só koncentrációjú oldatokban és ugyanak
kor nem mutattak szaporodást hagyományos tápközegekben. Fi
gyelmeztetett arra, hogy a só- és cukortürés módosulhat a 

szaporodási hőmérséklet megváltoztatásával. Kijelentette, 

hogy szerinte ugyan még nem találtak szigorúan vett ozmofil, 

ill. halofil élesztőket, de a kisebb hőmérsékleten ozmotole- 

ránsan viselkedő egyedeknél - nagyobb hőmérsékleten tenyészt- 

ki lehet alakítani a "-fii" tulajdonságot /ONISHI, 1963/. 
BROWN /1977/ is megerősítette, hogy a mikrobáknál ismert, a 

szaporodásukra ható ellentétes tendencia egyrészt a hőmér
séklet növekedése, másrészt az oldott anyag koncentráció 

növekedése vonatkozásában egyes xerotoleráns élesztőknél 
úgy jelentkezhet, hogy ha a hatás elég nagy, a tűrésből igény 

alakulhat ki a nagy oldott anyag koncentráció iránt.

ve
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Külön meg kell emliteni, hogy a vizaktivitás értéknek a 

mikroba szaporodási minimuma alá csökkentése a mikrobá
kat ellenállóvá teheti más, például fizikai kárositó ha
tásokkal szemben. Ennek különösen nagy a jelentősége a 

mikroorganizmusok hőkezelésénél /lásd 3.3.4 és 3.5.3 fe
jezeteket .

A pH érték hatása2.1.4.2

türé-A pH hatása hasonló a hőmérsékletéhez: a mikrobák av
se szaporodásuk pH optimumánál a legnagyobb.
A gombák általában széles pH tartományban szaporodnak nagy 

vizaktivitásu közegekben. SCHELHORN /1950a; 1950b/ beszámolt 
arról, hogy Aspergillus glaucus-nál és négy "ozmofil" élesz
tőnél csökkent a cukortürés a mikrobák jellemző szaporodási 
pH tartományának határainál. Hasonló eredményeket kapott 

SCARR /1951/ is. Az újabb adatok szerint számos gomba egy
aránt képes szaporodni pH 4,5-6,5 között csökkentett av ér
tékű közegekben /Р1ТТ, 1975/.
ENGLISH /1954/ azt állitotta, hogy az általa vizsgált cukor- 

türő Saccharomyces rouxii tenyészet széles pH tartományban 

/1,8-8,0/ szaporodott 46%-os glükóz oldatban. Bár hasonló 

eredményekre jutott ÖNISHI /1961/ is sótürő Saccharomyces 

rouxii izolátumával cukorban, ugyanez a tenyészet nagy só 

koncentrációjú közegben csak pH 4,0-5,О között szaporodott.
A szerző szerint a különbség a cukortürés és a sótürés elté
rő mechanizmusából adódott.
SMITTLE /1977/ a pH és a nátriumklorid együttes hatását 
vizsgálta erősen savas élelmiszerekből izolált élesztőgom
bák szaporodására. A növekvő só koncentráció széles pH tar
tományban gátolta az élesztők szaporodását. Az élesztők el
lenállóképességét szoktatással nem lehetett fokozni.
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2.1.4.3 Az oxigén hatása

Kis számú közlemény foglalkozik az oxigén mikroba szaporo
dást befolyásoló hatásával kis vizaktivitásu közegekben. 
GOLIKOWA /1930/ arról számolt be, hogy a halofil baktériu
mok jobban szaporodtak táplevesben, mint szilárd táptalaj 
felületén. Hasonló megfigyeléseket tettek "ozmofil" élesz
tőknél is nagy cukortartalmú közegekben /LOCHHEAD és HERON, 
1929; KROEMER és KRUMBHOLZ, 1931/.
CHRISTIAN és SCOTT /1953/ nem talált különbséget szalmonel
la szaporodásában csökkentett vizaktivitásu közegben aerob 

és anaerob körülmények között. SCOTT /1953/ Staphylococcus 

aureus-t vizsgálva a szaporodás minimális av értékét anae
rob körülmények között 0,90 értéknél, levegő jelenlétében 

0,86 értéknél állapította meg. BOTTOMLEY és munkatársai 
/1950/ kifejezetten anaerob körülmények#között vizsgálták 

a tárolt gabona penészedését és azt találták, hogy ez nem 

akadályozta a mikrobák szaporodását előnyös av értékek ese
tében .
DALLYN és EVERTON /1969/ beszámolt arról, hogy bár három 

xerofil Aspergillus izolátum nem szaporodott 1% oxigén és
85-95% széndioxid jelenlétében, Monascus bisporus 5 hónapos, 
25°C-on történő inkubálásakor szaporodást mutatott. Torula- 

spora hansenii csak gyengén szaporodott oxigén kizárásával; 

a cukortürő Zygosaccharomyces izolátumok erőteljesen erjesz-
/PITT, 1975/.tettek kis vizaktivitásu közegekben

REICHART és munkatársai /1979/ szabályozott légtér /szabá-
hőmérséklet és csökkentett oxigén tartalom/ ha-lyozott av,

tását vizsgálták hütőtárolóból izolált mikroorganizmusok
szaporodására. A specifikus szaporodási sebességi együttha
tók /^a/ összehasonlításán alapuló következtetések szerint a 

vizsgált mikroorganizmusok szaporodását az oxigén tartalom 

csökkentése jelentős mértékben lelassította. A kis hőmérsék
letek és vizaktivitás értékek, kombinálva 5% oxigén tartalom-
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mala mikrobák szaporodását szignifikánsan csökkentették.
E helyen utalni kell két, később tárgyalandó újabb ismeret
re, miszerint a cukortürő Zygosaccharomyces rouxii életcik
lusát jelentősen módosítják az aerob, vagy anaerob körülmé
nyek /MÓRI, 1973; lásd 2.3 fejezetet/, ill. a katabolit rep
resszió fellépésének kérdésére /BROWN, 1975; lásd 2.4.3 fe
jezetet/ . Az aerob, vagy anaerob körülményeknek ezenkivül 
jelentősége van a cukortürő élesztőgombák szénhidrát metabo- 

lizmusában is /lásd 2.4.1 fejezetet/.

A tápanyagok hatása2.1.4.4

SCOTT /1957/ szerint, ha a mikrobák minimális tápanyag igé
nyét kielégítettük, akkor a szaporodásukat limitáló av érték 

alapjában független a további tápanyag ellátástól. INGRAM 

/1957/ határozottabban fogalmaz: "...the full potential range 

of osmotic tolerance is only manifested under conditions of 

full nutrition." A halofil baktériumokkal kapcsolatban még 

hozzáteszi, hogy a sótürés nagyobb szerves anyagokban dús 

környezetben /pl. az élelmiszerekben/.
A xerofil gombáknál a természetben előforduló szénforrások 

hasznosítása általános, igy a szénvegyületek "hozzáférhető
sége" ritkán befolyásolja e mikrobák szaporodását csökkentett 

a^ értékű közegben /Р1ТТ, 1975/.
Az élesztőgombák kényesebbek; a meghatározásukhoz hagyományo
san /LODDER, 1970/ használt szénforrások közül csak keveset 
hasznosítanak. Az oxigén jelenléte meghatározó.
ONISHI /1963/ szerint a cukor asszimiláló, ill. erjesztő ké
pesség drasztikusan módosulhat a közeg nátriumklorid tartal
mának változásával.
Ismeretes, hogy amennyiben az egyéb tápanyagokkal való ellá
tás kielégítő, az élesztőgombák jól hasznosítanak szervetlen 

nitrogénforrást is /pl. ammoniumszulfátot, TÖRÖK és DEÄK, 
1974/. ONISHI /1963/ sótürő Saccharomyces rouxii tenyésze-
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tekkel végzett kísérletei azt mutatták, hogy bár a tápközeg 

változó nátriumklorid tartalmától függően lényeges eltérése
ket talált a szerves és szervetlen nitrogénforrások haszno
sításában, e különbségek a tápközegek pH értékének változá
sából eredtek.

Vitaminok, biosz- és egyéb anyagok hatása2.1.4.5

CHRISTIAN /1955/ kimutatta, hogy Salmonella Oranienburg 

a^ tűrését nagy mértékben befolyásolta a tápközeg prolin 

tartalma.
A penészgombák egy része kiválóan szaporodik egyszerű, ás
ványi sókat tartalmazó táptalajokon. Más részük összetet
tebb tápközeget igényel. PITT /1975/ szerint a komplex táp
talajok nagy mértékben elősegítették Monascus bisporus és 

néhány Chrysosporium és Eremascus faj szaporodását. 

BURKHOLDER és munkatársai /1944/ összehasonlitó vizsgálato
kat végeztek több élesztőgomba nemzetség és faj vitamin igé
nyével kapcsolatban. LOCHHEAD és LANDERKIN /1942/ 23 cukor- 

türő élesztőgomba tenyészet vitamin szükségletét vizsgálta. 

Az összes tesztmikroba igényelt biotint; néhánynál inozit 

és tiamin elősegítette a szaporodást.
ENGLISH /1954/ megállapította, hogy az általa vizsgált 

Saccharomyces rouxii tenyészetek csak biotint igényeltek. 

ONISHI /1963/ saját és más szerzők eredményeit összefoglal
va azt irta, hogy Saccharomyces rouxii sótürését inozit, ká- 

liumpantotenát és kén tartalmú aminosavak /metionin, cisz- 

tein/ fokozták ugyan, de metionin, ill. cisztein távollété
ben csökkent a többi bioszanyag stimuláló hatása.

A cukortűrő élesztőgombákról általában2.2

6NISHI 1963-ban teljes határozottsággal állitóttáthe 

salt tolerance and sugar tolerance of the osmophilic yeasts
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are quite different in nature...". Bár a két tulajdonság 

esetenként együtt, egymást kiegészítve , esetenként egy
mástól teljesen függetlenül jelentkezhet, a leglényegesebb 

különbség a tolerancia szabályozási mechanizmusá/i/ban rej
lik. A sótürésről ONISHI /1963/ azt irta: "The mechanism 

of salt tolerance may depend principally on the environmen
tal influence of the ions or the undissociated molecule of 

sodium chloride. Of primary importance in this respect will 
be the change of salt content of the cells in the saline 

environment". Mint a következőkben látni fogjuk a cukortü- 

rést szabályozó lehetséges mechanizmusok ettől tényleg el
térő természetűek.
A "cukortürő" élesztőgombák már több, mint 90 éve ismertek.
A francia BOUTROUX 1883-ban elsőként izolált élesztőket 

dzsemből és az uj fajt PASTEUR egyik követője PIERRE EMIL 

ROUX tiszteletére Zygosaccharomyces rouxii -nak nevezte el.
Az "ozmofilia" megjelölés RICHTER-től származik. 1912-ben 

közölt cikkében beszámolt egy a méz erjedését előidéző élesz
tőfajról, amelyet fiziológiai tulajdonságai alapján ozmofil 
élesztőnek nevezett. Azóta számtalan kifogás, 

hangzott el, de az élesztőkutatók "köztudatában" mind a mai 
napig megmaradt az "ozmofil" megjelölés. A jelző azonban fél
revezető, mert a mikrobának a koncentrált oldatok iránti igé
nyét sugalja. Egyes esetekben jogosan beszélnek cukor-, vagy/ 
és sótürésről. Az érintett mikrobákat, amelyekkel kiterjedt 

beszámolók foglalkoznak /HENRICHI, 1941; MRAK és PHAFF, 1948; 
SCHELHORN, 1951; FLANNERY, 1956; SCOTT, 1957; INGRAM, 1957; 
1958; ONISHI, 1963; PITT, 1975; BROWN, 1976; 1977/ összefog
lalva xerotoleráns élesztőgombáknak nevezhetjük /BROWN, 1977/. 
A xerotoleráns élesztők kutatása szoros kapcsolatban állt 

mindig az élelmiszeriparral. FABIAN és QUINET /1928/ kimutatta, 

hogy az USA-ban és Kanadában a méz legjellemzőbb mikroorganiz
musa a Zygosaccharomyces nussbaumeri. LOCHHEAD és HERON /1929/ 
négy olyan Zygosaccharomyces fajt talált, amely a méz romlá-

ellenjavaslat
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sát okozta. SACCHETTI /1932/ az erjedő must .sűrítmény mi'k- 

rofloráját tanulmányozva két Zygosaccharomyces fajt irt 

le. Ugyanő /1939/ kizárólag Zygosaccharomyces fajokat izo
lált olasz mézekben. MRAK és munkatársai /1942/ a datolya 

mikrobás eredetű romlását vizsgálták és beszámoltak arról, 

hogy az élesztőizolátumok között a Zygosaccharomyces és a 

Saccharomyces fajok aránya 15:1 volt. További cukortürő é- 

lesztőket izoláltak cukrozott, szárított szilváról és fügé
ről /BAKER és MRAK, 1938/, erjedő citrus szirupból /LODDER, 
1932/, desszert borból /PHAFF és DOUGLAS, 1944/ és koncent
rált, romlott cukor-tojás keverékből /BEDFORD, 1942/. SCARR 

/1951/ cukornádról és cukorrépáról, melaszból, cukorkristá
lyokról és cukoripari félkész termékekből izolált "ozmofil" 

élesztőket és leírta morfológiai és fiziológiai megfigyelé
seit. SCARR és ROSE /1966/ javította izolálási és tenyészté
si módszereit és igy a cukoripari alapanyagokból, félkész- 

és késztermékekből izolált cukortürő élesztők között egy sor 

Torulopsis fajt, egy Candida és egy Saccharomyces fajt hatá
rozott meg. WINDISCH /1968/ édesipari termékek, első sorban 

marcipán romlásáról számolt be, amelyet Saccharomyces rouxii 
okozott. Uj hangként jelentkezett MUNITIS és munkatársai /1976/ 
cikke az "ozmofilia" fogalma körüli vitában. Mézből izolált 

Saccharomyces bisporus var, mellis tenyészetük a kísérleti kö
rülmények között obiigát ozmofilnak mutatkozott, amelynek sza
porodási optimuma 6o% glükóz koncentrációnál volt. CASOLARI és 

CASTELVETRI /1977/ két "ozmofil" Hansenula fajt vizsgált, 

amelyeket romlott élelmiszerekből izoláltak. SAND /1977/ 
Saccharomyces bailii által okozott, az üdítőital gyártáshoz 

használt narancs alapanyag romlásáról számolt be.
A nagyobb oldott anyag koncentrációjú közegekből nemcsak cu
kortürő, hanem sótürő, só kedvelő élesztőgombák egész sorát 

izolálták. MRAK és BONAR /1939/ beszámolt a sós levekben ta
lált élesztőkről és azt állította, hogy a Debaryomyces fajok 

rendelkeznek a legnagyobb sótüréssel. Legkiterjedtebb irodai-
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ma a távol-keleti ételkülönlegességek erjedését, érését, 

esetleg romlását előidéző sótürő élesztőgombáknak van.
ONISHI /1963/ összefoglaló munkájában áttekintette a ko
rábbi irodalmat és az izolált élesztőgombák széles spektru
mát sorolta fel. Rámutatott arra is, hogy a "cukortürés" és 

a "sótürés" nem feltétlenül együttjáró tulajdonságok. A dol
gozat célja szempontjából fontos cukortürő Saccharomyces 

rouxii tenyészetek jelentős szerepet játszottak a szója cef
rék érlelésében és vastag, ráncos hártyát képeztek a nátrium- 

klorid tartalmú közegben.
LODDER és KREGER-VAN RÍJ /1952/ monográfiájában a legkiugróbb 

cukortürést mutató élesztőgombákat két fajba és egy változat-
Saccharomyces rouxii, Saccharomyces rouxii var, polymorphus, 

és Saccharomyces mellis sorolta be. Nem ismerték el többé 

Zygosaccharomyces nemzetség önálló létezését. Bár KUDRJAWZEW 

/1960/, ill. NOVÁK és ZSOLT /1961/ kiállt a Zygosaccharomyces 

nemzetség mellett, LODDER /1970/ monográfiája az "ozmofil" 

tulajdonságot mutató élesztőgombákat a Saccharomyces nemzet
ségen belüli második csoportba /Saccharomyces bisporus, 
Saccharomyces bailii,Saccharomyces rouxii és esetleg 

Saccharomyces kluyveri/ sorolta be. A Saccharomyces nemzet
ség fajai között az utóbbi időben, első sorban fiziológiai 
meggondolásból végrehajtott átrendezések /NEUMANN, 1972;
WALT és JOHANNSEN, 1975; YARROW és NAKASE, 1975; ARX et al.,
1977/ folytán az egész életciklusukban haploid, diploid fá
zissal nem rendelkező, a haploid sejtek konjugációjával zimo- 

spórákat /NOVÁK, 1978/ létrehozó nagy cukor koncentrációt el
viselő, vagy kedvelő "ozmofil" élesztőket a Zygosaccharomyces 

nemzetségbe sorolták be.

ba
a

Zygosaccharomyces rouxii általános leirása2.3

A BOUTROUX által 1883-ban leirt Zygosaccharomyces rouxii 
mindmáig a legcukortürőbb ismert élesztőgomba faj. A legau
tentikusabb LODDER /1970/ monográfiában WALT foglalta össze 

a faj morfológiai és fiziológiai tulajdonságait /3. táblázat/.
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Zygosaccharomyces rouxii morfológiai és fiziológiai tulajdonságainak összefoglalása /LODDER, 1970/3. táblázat

О N S Á G О КMORFOLÓGIAI T U L A J D

\
kerek, hosszúkás megnyúlt, ellipszoid, esetleg amöbaszerü sejtek egyesével, párosával, gyakran rövid 
láncot alkotva, vagy kisebb csoportokban
méret szerint két csoport: /3,0-7,5/ x /4,0-9,5-15/jim, ill. /2,5-6,0/ x / 4,0-9,0-15//tm 
üledék és gyürüképződés, előfordul kisebb szigetekből álló, esetleg erőteljes hártya

Növekedés malátalében

kerek, hosszúkás megnyúlt, ellipszoid, esetleg amöbaszerü sejtek egyesével, párosával, gyakran rövid 
láncot alkotva, vagy kisebb csoportokban 
méret szerint két csoport: /3,0-7,0/ x / 4,0-9,0-14 Ijim, 
csiktenyészet vajszerü, vagy morzsás, krémszinü, vagy barnás, simafelületü, vagy redős, ráncos, lapos, 
vagy enyhén emelkedő, fényes, vagy matt, simaszélü, vagy hullámos

Növekedés maláta
aga ron

/2,5-6,0/ x /3,5-9,0-15^tmill.

általában nincs álmicélium képzés; az esetenként tapasztalt pszeudomicélium anaerob erőteljesebbÁlmicélium képzés

a spóraképzést független sejtek konjugációja előzi meg, ritkán diploid sejtek közvetlenül alakulnak 
át, 1-4 legtöbbször 2 kerek, simafalu spóra képződik, heterotallizmus ismert

Spóraképzés

FIZIOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

-/+ /lassú/ maltóz: + /ritkán lassú/ 
melibióz:
vizold.keményitő: -

szacharóz: 
laktóz: 
inulin:
/ritkán lassú/

galaktóz: 
trehalóz: 
melecitóz: 
oc-metil-D-glükozid: -/ +

Szénforrások erjesz
tése

glükóz: + 
cellobióz: 
raffinóz:

+ /-

Szénforrások aerob 
hasznositása

glükóz: +
maltóz: +
melibióz: -
vizold.keményitő: - 
D-ribóz: 
eritrit:
D-glucit: +
DL-tejsav:

galaktóz: +/- /ritkán/ 
cellobióz: 
raffinóz:
D-xilóz:
L-ramnóz: 
ribit: +/- 
<<-metil-D-glükozid: -/+ /ritkán/ 
borostyánkősav: 
arbutinhasitás:

L-szorbóz: -
trehalóz: +/-
melecitóz: -
L-arabinóz: 
etanol: +/-
galaktit:

szacharóz: -/+
laktóz: .- 
inulin: 
D-arabinóz: 
glicerin: +/-
D-mannit: +
szalicin: 
inozit:

t

citromsav:

Nitrogénforrások 
aerob hasznositása káliumnitrát: etilamin-hidroklorid: +

Egyéb fiziológiai 
tulajdonság

szaporodás vitamin mentes táptalajon: 
szaporodás 50% glükózt tartalmazó tápközegben: + 
szaporodás 60% glükózt tartalmazó tápközegben: + 
szaporodás 37°C-on általában: 
cikloheximid rezisztencia:
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A szerző a fajt morfológiai bélyegek - első sorban a sejtek 

mérete miatt - két csoportba sorolta. A nagy cukor koncent
rációjú közegekben általában a kerek, kisméretű sejtekkel ta-. 
lálkozhatunk leggyakrabban.
Bő irodalom foglalkozik a faj életciklusával. A korai leirá- 

sok /BOUTROUX, 1983; 1984; RICHTER, 1912/ a sejtek konjugá
cióját követő spóraképzésről számoltak be. PHAFF és munkatár
sai /1966/ javasolták az élesztőgombák szétválasztását két 

csoportba haploid, vagy diploid vegetativ fázisuk szerint. 

Besorolásuk értelmében 

haploid élesztő, mert vegetativ propagációja haploid fázis
ban zajlik le és a spóraképzés közvetlenül két sejt fúziója 

után következik be. HJORT /1956/ leirta, hogy az általa vizs
gált Saccharomyces rouxii tenyészet a kerek spórákon kivül 
időnként hosszú, megnyúlt, többé-kevésbé vesealaku spórákat 
is képzett. Felvetette, hogy a megnyúlt, nagyobb méretű spó
rák esetleg kétmagvuak, vagy diploidok.
WICKERHAM és BURTON /1960/ számolt be először heterotalliás 

Saccharomyces rouxii-val végzett kísérletekről. Ipari alkal
mazás céljából MÓRI és ONISHI /1967/, ill. MORI /1972/ dip
loid hibrideket állitott elő heterotalliás haploid tenyésze
tekből. MÓRI /1973/ közleményében leirta a heterotalliás 

Saccharomyces rouxii életciklusát. Az ivari folyamatot nagy 

mértékben befolyásolták a környezeti feltételek /2.ábra/. 
Többen foglalkoztak a faj fiziológiai tulajdonságaival. 

BOUTROUX már 1884-ben közölt cikkében felhivta a figyelmet 

arra, hogy az általa izolált Zygosaccharomyces rouxii nem

Zygosaccharomyces rouxii tipikusan

és BELL /1950/ sótürőerjesztette a szacharózt. ETCHELL3 

Saccharomyces rouxii tenyészetet izolált, amelynél változó
szacharóz erjesztést talált. SCARR /1951/ olyan tenyészetet 
vizsgált, amely nem erjesztette a szacharózt, auxanogramja 

negativ volt és amelyből nem tudott invertáz enzimet izolál
ni. Az élesztőnek a különböző szacharóz koncentrációjú ol
datokban tapasztalt növekedését azzal magyarázta, hogy az
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élesztő a jelenlévő invert cukorból szerves savakat termelt 

és a fellépő pH csökkenés lassú kémiai inverziót tett lehe
tővé. LODDER és KREGER-VAN RÍJ /1952/ kijelentette, hogy 

nem tudott a vizsgált izolátumoknál szacharóz erjesztést 

kimutatni. PAPPAGIANIS és PHAFF /1956/ "késleltetett" vagy 

"latens" szacharóz erjesztésről Írtak, aminek okát a sejtfal 
permeabilitásának időbeli változásában vélték megtalálni.

(6)* Vcytat'v fám
S (Wraptoid K|fefc) jftf-nploid fólia

(5)'
Qiploid fózis'/egefof.v ícu/i

(D«pfc*d vyÉrt.)

Aerah [»опЛоao)
0

níTo" .f)
0®0ÍT«p*— «**•>
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(«■• 9\ '

AttfOlituJ» I o«xu*I

(3)' MD
IxpbUuyГJ- -
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(bpc»uloüó)
Veqelcdiv fdu* Haploid JoliiVroUioti'.

Hoy*o.d sejid.
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2. ábra Zygosaccharomyces rouxii életciklusának se
matikus ábrázolása /MORI, 1973/

SCARR és ROSE /1965; 1966/ olyan Saccharomyces rouxii tenyé
szeteket izolált, amelyek sem aerob, sem anaerob nem tudtak 

szacharózt hasznosítani. A LODDER /1970/ monográfiában kö
zölt szénforrás hasznositási tulajdonságok kapcsán érdemes 

felfigyelni SCARR és ROSE /1965/ javaslatára:

a/ Az "ozmofil" élesztőket "ozmofil" táptalajon kell
fenntartani, hogy megtartsák "ozmofil" tulajdonságukat.
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Ь/ A biokémiai teszteket a mikroba ökológiáját figye
lembe véve legkevesebb 10%-nyi cukrot tartalmazó 

tápközegekben kell elvégezni.

A nitrogénforrások hasznosítását ENGLISH /1954/ vizsgálta, 

Saccharomyces rouxii hasznosítani tud etilaminhidrokloridot, 
de nem szaporodik cikloheximid jelenlétében /WALT, 1970/. 
ENGLISH /1954/ vizsgálataiban a tesztelt vitaminok közül 
biotin volt az egyetlen esszenciális vitamin.
A faj sótüréséröl, a sótürés és egyéb környezeti tényezők, 
valamint a mikroba metabolizmusa közötti összefüggésekről 
ONISHI /1963/ számolt be részletesen.
BULDER /1963; 1964/ megállapította, hogy Saccharomyces 

rouxii-ból nem lehetett légzésdeficiens, u.n. "petite" mu
tánsokat előállítani.

A cukortürés szabályozása2.4

A mikroorganizmusok az uj környezeti feltételekre alapvető
en két lépésben reagálnak. Az elsődleges reakció akkor kö
vetkezik be, amikor a mikrobák számukra uj körülmények közé 

kerülnek. A válasz viszonylag gyors; a sejtek termodinamikai-
az uj külső adottságokhoz. Ha a környe-lag "hozzáigazodnak" 

zeti változások vizaktivitásbeli eltérést is magukba foglal
nak, akkor a sejtek termodinamikai "igazodása" mindig tartal
maz átmeneti ozmózisos sokkot is. Az "igazodás" folyamatát
nagy mértékben módosíthatja a rendelkezésre álló energiafor
rás .
Az alkalmazkodás második fázisa, vagyis a mikrobák tulajdon
képpeni szaporodása sokkal összetettebb, hosszabb, mint az 

elsődleges reakció, hiszen az uj környezeti feltételek meg
változtatják a mikroba metabolizmusát, az enzimek aktivitá
si szintjét, stb. Ha mikroorganizmus uj környezeti feltéte
lek közé kerül elsődleges reakciója egyszerűen a túlélés, 

vagy az elpusztulás közötti választás lehetősége lehet.

*
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Ha a mikroba az uj környezetben szaporodik, akkor az uj 
feltételekkel szembeni toleranciájára, vagy esetleg a 

velük szembeni igényére két lehetséges magyarázat adható:

/i/ A toleráns mikroba proteinjei alapvetően eltér
nek a nem-toleránsakétól és valójában jobban mű
ködnek az uj körülmények között;

/ii/ A toleráns és a nem-toleráns egyedek proteinjei 
alapvetően hasonlók egymáshoz, csak a toleráns 

egyedek enzimei azért tudják megőrizni funkcióké
pességüket, mert az intracelluláris körülmények úgy 

módosulnak, hogy azok kiegyenlítik, ill. megszünte
tik az uj külső környezet hatását.

Némi egyszerüsitéssel a cukortürő élesztők, ill. általában 

a xerotoleráns és xerofil gombák szaporodását csökkentett 
vizaktivitásu közegekben messzemenően az utóbbi mechanizmus
sal magyarázhatjuk meg /BROWN, 1977/.

2.4.1 A közegben lévő cukor típusának és koncentráció
jának szerepe

Jelen dolgozat szempontjából legnagyobb jelentősége a D-glü- 

kóznak, D-fruktóznak és a szacharóznak van.
A cukrok és oldataik kémiai, fizikai tulajdonságait bő iro
dalom tárgyalja. A fejezet témája kapcsán első sorban a cuk
rok oldatbeli viselkedése, konfigurációja és konformációja, 

bejutása a sejtbe, ill. metabolizmusa bir jelentőséggel.
Mint FISCHER munkáiból /projekcióiból/ tudjuk a glükóznál 
az 5. szénatomon lévő hidroxil csoport protonja a karbonil 
csoport oxigénjéhez vándorol. A létrejövő ciklikus félace- 

tál /laktol/ kétféle konfigurációban /L- és D-/ létezik. Csak- 

minden monoszacharid a kristályositás körülményeitől 
függően kétféle módosulatban kristályosodik. Ezek egymás
nem
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sztereoizomér jei I °( és ß> / . Frissen készült oldatoknál a 

mutarotáció jelensége figyelhető meg. A két diasztereomer 

az oldatban egyensúlyban van egymással. A nyilt láncú ala
kon keresztül egymással egyensúlyban lévő anomerek közül 
36% o<-D-glükóz és 64% (i-D-glükóz. A köztük lévő szabad ener
gia különbség l,4bkJ/mol. Az és ^-furanóz jelenlegi mód
szerekkel nem mutatható ki; a nyilt láncú aldehid alak csak 

0,0026%-ban van jelen /ANGYAL, 1969
A ketopiranózok esetében a pirángyürü a 6. és a 2. széna
tom közötti proton vándorlással jön létre. A lehetséges a- 

nomerek közül D-fruktóznál korábban csak a ^-módosulatot 

izolálták /BEYER, 1967/. Újabb adatok szerint az-anomer a 

D-fruktóz vizes oldatában az elméletileg számított 28% 

helyett mindössze 5%-ban van jelen /STODDART, 1973/. A fruk- 

tofuranózok BEYER /1967/ szerint nem stabilak. Ezzel szemben 

ELIEL és munkatársai /1965/, valamint CIRILLO /1968/ szerint 

a fruktóz több, mint 3o% jb-furanózt tartalmaz.
A szacharóz <<-D-glükóz és jb-D-fruktóz glikozidos hidroxil 
csoportjainak kötődésével létrejövő e<-D-glükopiranozido- 

(b-D-fruktofuranozid, amely vizes oldataiban széles koncent
ráció tartományban stabil /ANGYAL, 1976/. A szacharóz enzimes, 
vagy savas bomlása eredményeként D-glükopiranozid és D-fruktofu- 

ranozid keletkezik. Mivel az utóbbi a fényt erőteljesebben bal
ra forgatja, mint amennyire a D-glükóz jobbra, a szacharóz 

eredeti jobbra forgatása a hidrolízist követően balra for
gatássá alakul. Ezért a szacharóz bomlását inverziónak, a 

létrejött termékeket invert cukroknak nevezzük.
A HAWORTH /1929/ által a szerves kémiába bevezetett "konfor
máció" kutatás az NMR technikával uj lendületet kapott.
REEVES./1950/ megállapította, hogy a D-cukrok többsége a 

Cl konformációban található. Ennek oka térbeli kölcsönhatá
sokra vezethető vissza. A konformáció kutatást ma a röntgen 

diffrakciós kristály szerkezet vizsgálat segiti.
A cukrok oldatainak fizikai tulajdonságait /pl. optikai for-
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gatóképesség, NMR spektrum, stb./ a túlsúlyban lévő konfor
máció határozza meg. A kémiai reakciókban azonban részt ve
hetnek az egyéb konformációk is, bár ilyenkor megnövekszik 

a reakció aktiválási energia igénye.
Vizes oldatokban az aldohexopiranózok konformációját főleg 

a legnagyobb szubsztituens, a hidroximetil csoport elhelyez
kedése határozza meg. Ez a csoport ekvatoriális pozicióra 

törekszik, igy a {b-anomerek főleg a Cl konformációban 

hatók - az ekvatoriális hidroximetil csoport messze kerül 
az anomeriás hidroxil csoporttól /ISBELL és TIPSON, 1959/.
Bár az t*-anomereknél az IC konformációban nem lenne kölcsön
hatás az előbb emlitett két csoport között, ezek is főleg a 

Cl konformációt részesitik előnyben /ANGYAL, 1969/.
A ketohexopiranózok konformációjáról kevés adat áll rendel
kezésre .
A konformáció kérdése a furanózok esetében sokkal bonyolul
tabb, mint a piranózoknál. Az öttagú gyűrűs vegyületek egy 

sor, hasonló szabad energiájú konformációban létezhetnek. A 

poliszubsztituált furanózok legstabilabbak a "boriték" és a 

"csavart" alak közötti valamilyen átmeneti alakban. A furanó
zok vizes oldatában a túlsúlyban lévő konformációban a leg
nagyobb szubsztituens kváziekvatoriális pozicióra törekszik 

a legtávolabb elhelyezkedő szénatomon /ANGYAL, 1969/.
A fenti néhány, a cukrok sztereokémiájára vonatkozó gondolat 
előrebocsátására a glükóz, a szacharóz, ill. az invert cukrok 

és a cukortürés szabályozása közötti összefüggés jobb megér
tése érdekében volt szükség.
Adott vizaktivitás érték beállításához különböző glükóz, ill. 

szacharóz koncentrációra van szükség /lásd 1. ábrát/.
Túl azon a tényen, hogy a tömény oldatoknál már oldódási prob
lémák léphetnek fel, a glükóz, fruktóz, ill. a szacharóz élő
sejtbe való bejutásában is jelentős különbség van. Az élesz
tők aerob és anaerob szénhidrát anyagcseréjében egy-két lépé- 

ses reakciók kapcsolják a szubsztrátokat a közös anyagcsere

talál-
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utakhoz. Sokáig az ezekhez a részfolyamatokhoz szükséges 

enzimek meglétével, vagy hiányával magyarázták az élesztő- 

gomba fajok szénhidrát felhasználási spektrumai között 

észlelt különbségeket. A kriptikusság /LEIBOWITZ és HESTRIN, 
1945; MONOD, 1956; ROBERTSON és HALVORSON, 1957/, ill. a 

részleges kriptikusság /NOVÁK és DEÁK, 1969a/ jelenségének 

megismerése azonban újabb magyarázatot követelt. A felgyü
lemlett adatok végül is arra utaltak, hogy az élesztőgombák
ban az anyagcsere addig ismert folyamataitól eltérő, függet
len mechanizmusok - a transzport folyamatok - működnek.
A cukortranszport kutatás az elmúlt 26 évben fényt déritett 

a folyamatok típusaira, a működő mechanizmusok lokalizáció
jára és fiziológiájára.
A metabolizálható cukrok közül első sorban a glükózzal foly
tak vizsgálatok. A sejtekben sem aerob, sem anaerob körülmé
nyek között szabad glükóz nem, vagy csak minimális mennyiség
ben mutatható ki jeléül annak, hogy a glükóz metabolizmusá- 

ban a transzport lépés a sebesség korlátozó. Az eddigi kísér
letekből az alábbi alapvető következtetések vonhatók le:

/i/ A glükóz felvétele szorosan kapcsolódik egy fosz- 

forilációval, ahol a foszfor donorok a sejtfal po- 

lifoszfátjai.
/ii/ Nem gáltolt anyagcseréjü élesztő sejtekben a glükóz 

transzport formális értelemben "downhill" folyamat, 
amelynél a koncentráció különbséget a metabolizmus 

tartja állandóan fenn /NOVÁK és DEÁK, 1969b/.
/iii/ A sejtmembránban működő karrier-mediált glükóz

transzport rendszer erőteljesen sztereospecifikus.
A transzport szempontjából a piranóz gyűrű az aktiv 

szerkezet. A karrier a Cl konfigurációval szemben 

a legaktívabb /CIRILLO, 1968/. A karrier sztereospe
cif ikusságából adódóan a Cl konformációju glükóz 

fi-anomerj e transzportálódik legnagyobb sebességgel, 
azaz a karrier az 1, és a 4. szénatomon lévő ekva-
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toriális helyzetű szubsztituensre a legérzékenyebb 

/KOTYK, 1967/.

A "kitüntetett" cukrok /KOTYK, 1967/ közé tartozó fruktóz 

transzportjának jellegzetességei a glükózéval azonosak, de 

a cukor szerkezetrkarrier affinitás összefüggés annyiban 

módosul, hogy a fruktóz oldataiban több, mint 30%-ban a fu- 

ranóz alak valamelyik konformációjában van jelen /CIRILLO, 
1968; ANGYAL, 1969/.
A (i-D-fruktopiranóz, mivel a hidroximetil csoport ekvatori- 

ális helyzetre törekszik, legnagyobb valószinüséggel az IC 

konformációban van /ANGYAL, 1969/. Mivel az IC konformáció 

transzportjánál a karrier a 2. és 5. szénatom szubsztituen- 

seinek térbeli helyzetére érzékeny /KOTYK, 1967; NOVÁK és 

DEÁK, 1972/, a közegben lévő fruktopiranóz mennyiség elvben 

verseng az esetleg jelenlévő /pl. invert cukrok esetében/ 
glükopiranózokkal. A gyakorlatban /NOVÁK et al., 1966; NOVÁK 

és PERÉNYI, 1966/ az invertázos fermentativ élesztőknél a 

mikrobák által termelt invert cukorból a glükóz preferenciá- 

lis felhasználását észlelték a fruktózzal szemben. A közel 
5%, valószinüleg Cl konformációju /ANGYAL, 1969/c< -anomer és 

a több, mint 3o% furanóz alak transzportjáról hallgat az iro
dalom. Bár HEREDIA és munkatársai /1968/ szerint a fruktóz 

furanóz alakja alapvetően kielégíti a glükóz karrier térszer
kezeti igényét, következtetésük nem meggyőző, mert figyelmen 

kivül hagyták az anomerek és a konformációk megoszlását a 

fruktóz vizes oldatában. Ami a furanóz alak transzporttal 
való összefüggését illeti, a lehetséges konformációk közötti 
kis szabad energia különbségek miatt a konformáció nem való
színű, hogy befolyásolná a karrierhez való kötődést és ezzel 
a furanóz térszerkezetű fruktóz bejutását a sejtbe. A Cl kon
formáció ju, piranóz alakú o<-anomer a 3. és a 6. szénatom szub- 

sztituenseivel elégítheti ki a glükóz karrier konformációs 

követelményeit /NOVÁK és DEÁK, 1972/.
Az intracellulárisah hasitott oligoszacharidoknak át kell
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jutniuk a membránon ahhoz, hogy metabolizálódjanak /NOVÁK, 
1961; 1966/. Az extracellulárisan bontott szénhidrátok /pl. 

invertázosan bontott szacharóz/ összetevőit a transzport 

rendszerek juttatják be a sejt belsejébe.
A szacharóz hasznosítás kérdése régen foglalkoztatja a ku
tatókat. Az invertáz termelő tenyészetek a rendkivül gyors 

extracelluláris folyamat eredményeként hasznosítják a glü
kózt és fruktózt. A problémát a kép sokrétűsége okozza, 
ugyanis Írtak le invertázzal nem rendelkező, de szacharózt 
hasznosító fajokat; olyanokat is, amelyek sem a maltózt, 

sem az inulint nem hasznosítják, azaz invertáz hiányában a 

szacharóz bontás nem "élesztőmaltáz", mégcsak nem is részle
gesen inulináz segítségével történik. Vannak olyan élesztők, 

amelyek a szacharózt csak aerob hasznosítják, sőt olyan fajok 

is, amelyek a szacharózt se nem transzportálják, se nem hasz
nosítják, amelyeknek sejtmentes leve szacharózt mégis bontott 

/NOVÁK et al., 1969a; 1969b/. Nem véletlen, hogy a szacharózt 
nem erjesztő Zygosaccharomyces rouxii-t gyakran izolálták méz
ből. BEYER /1967/ szerint a méz ugyanis természetes invert 

cukrokat tartalmaz. NOVÁK /1966/ 43 élesztőfaj szacharóz és 

maltóz anyagcseréjét tanulmányozta. Eredményei alapján kije
lentette, hogy

/i/ a szacharózt bontó enzimek lokalizációjuk szerint 

két fő csoportra bonthatók. Az exoenzim "invertáz" 

maga is egy enzim csoport. Az intracelluláris, 
szacharózt bontó endoszacharázok közös tulajdonsága 

a raffinózzal és a maltózzal szembeni inaktivitás.
/ii/ a legalábbis konstitutiv endoszacharázzal rendel

kező élesztőknél külön aerob és anaerob felvételi 
rendszerek létezése látszik valószínűnek, amelyek 

közül az előbbi anaerob körülmények között inaktiv 

/NOVÁK és DEÁK, 1969a/ /v.ö.KLUYVER és CUSTERS, 
1940/.
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NOVÁK és DEÁK /1968/ az élesztőgombák direkt versus indirekt 

oligoszacharid felhasználását elemezték és megállapították, 

hogy

/i/ az oligoszacharidok közvetlen, bontás nélküli er
jesztésének feltételezése szükségtelen. A direkt 

erjesztést feltételezők következtetéseikből kihagy
ták az intracelluláris enzimeket.

/ii/ az oligoszacharidok transzportja aktiv, anyagcsere 

energiát igénylő folyamat /ROBERTSON és HALVORSON, 
1957; AVIGAD, 1958; 1960; SOLS és FUENTE, 1958;
1961; FUENTE és SOLS, 1958; 1962/, amely az azt kö
vető intracelluláris hasitás eredményeként nagyobb 

monos zacharid koncentrációt hoz létre a sejtben, 

mint a hexózok csupán elősegített diffúzióval, kon
centráció kiegyenlítődésig történő transzportja. Az 

igy közvetve létrejött nagyobb intracelluláris 

hexóz koncentráció magyarázza az intenzív "diszacha- 

rid erjesztés"-t.
/iii/ az oligoszacharidok oxidativ felhasználásánál, ana

lóg módon, erőteljesebb szaporodás tapasztalható, 
mint a monoszacharid összetevőkön egyenként, ill.
1:1 arányú keverékeikben.

A fentieket összefoglalva ás Zygosaccharomyces rouxii-ra vo
natkoztatva úgy tűnik, hogy a glükóz és a fruktóz térszerke
zete, lehetséges konformációi nem befolyásolják e cukrok be
jutását a sejtbe. Invertázt termelő sejtek esetében a szacha
róz extracellulárisan alkotórészeire hasad, amelyek a fentiek 

szerint jutnak be a sejtbe. Intracellulárbsan hasított szacha
róz bejutása a sejtbe aktiv, energia termelő metabolizmust i- 

gényel.
A sejtbe jutott cukrok közül a glükóz és a fruktóz aerob és 

anaerob egyaránt hasznosul. Invertáz hiányos, endoszacharázt
termelő cgycdek a szacharózt nem hasznosítják. Endoszacha-nem
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rázzál rendelkező izolátumok számára a szacharóz, ha időké
séssel is, elfogadható szénforrás.
A közegben lévő cukor koncentrációjának hatása a transzport 

folyamatokra, összefüggése a cukortürés szabályozásával a 

sejtszerkezeti vizsgálatok eredményei tükrében világitható 

meg.

A xerotolerancia szabályozása a sejt szintjén2.4.2

KOTYK /1967/ egyik munkájában megjegyezte, hogy a "kitünte-
tehát a KOTYK-féle 1. karriert használó cuk-tett" cukrok

rok - felvételét erőteljesen befolyásolta a hipertóniás kül
ső közeg. A nagy oldott anyag tartalmú közegre a vizsgált 

élesztők zsugorodással válaszoltak, ami vizkilépést jelentett, 

így csökkent a "viztér" a sejtben, tehát csökkent a cukorfel
vétel is. Más kisérleti területen WILBRANDT és FUHRMANN /1977/ 
hivta fel a figyelmet a sejtek térfogatváltozásából adódó 

transzportbeli eltérésekre. FANTES és munkatársai /1975/, 
ill. FANTES /1977/ elmélete szerint a sejtméret és a sejtosz
tódás szabályozása állandó szinten tartott sejtmag:citoplazma 

aránnyal magyarázható. Nyilvánvalóan a külső tömény közegre 

sejtméret változással reagáló élesztők szaporodása, életcik
lusa is módosul.
Az élesztőgombák sejtméretének változásával többen foglalkoz
tak /DRABBLE et al., 1907; VAS és PROSZT, 1959; WEINMANN,
1965; LILLEHOJ és OTTOLENGHI, 1965; DUFFUS és MITCHELL, 1969;

1978/. Eltérő vélemények láttak 

napvilágot. A dolgozat témája és célja kapcsán az alábbi né
hány kijelentés tehető:

ROSE, 1975; MIYATA et al • /

/i/ Az élesztők sejttérfogata log-normál eloszlást 

követ /VAS és PROSZT, 1959/.
/ii/ A mikrobák sejtmérete minden közegben függ az

oldott anyagtól és a létrejövő ozmózisos viszonyok
tól /DRABBLE et al 1907/.• f
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/iii/ A tömény oldatban zsugorodó sejtek esetenként képesek 

visszanyerni jellemző sejtnagyságukat az ozmózisos 

egyensúly újbóli kialakulását követően. E "duzzadás"- 

ban a sejtfalnak nincs szabályozó szerepe /LILLEHOJ 

és OTTOLENGHI, 1965/.
/iv/ A cukortürő élesztőgombák a nem-toleránsaktól eltérő

en csak kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem változ
tatják sejtméretüket tömény oldatokban /ROSE, 1975/.

A tömény oldatokban a pékélesztőnél jelentkező plazmolizis- 

sal SCHWELLENGREBEL /1905/, LÜERS 

WINDISCH és ENDERS /1946/ foglalkozott.
A sejtszerkezet változása, károsodása a xerotolerancia szem
pontjából két okból jelentős:

és HEUSS /1921/, valamint

/i/ Az "invertáz" kérdés miatt, és 

/ii/ az ozmózisosán hatékony anyagoknak a sejtszerkezetre 

gyakorolt hatása miatt.

WALT /1970/ a Saccharomyces nemzetség 2. csoportjáról azt 

irta, hogy ezek között az élesztők között gyakran előfor
dul invertáz termelés, holott e sejtek sejtfala többé-ke- 

vésbé impermeábilis a szacharóz számára. így a szacharóz
hasznosítása csak időben később történik meg /"The utili
zation . . ..occurs after a certain degree of lyses of the 

cells has taken place."/
Zygosaccharomyces rouxii konkrét esetében PAPPAGIANIS és
PHAFF /1956/ részletes vizsgálatokkal kimutatta, hogy a 

szacharóz hasznosítás, ezen belül is az időben később je
lentkező szacharóz erjesztés se nem mutáció-szelekció, se 

nem indukált enzim szintézis következménye. Glükózon te
nyésztett sejteknél aktiv szacharóz hasitást találtak a 

sejtek előzetes kezelését /szárítást, fagyasztást, örege
dést, autolizist/ követően. A szárítással, vagy fagyasz
tással előkezelt sejtek a glükóz erjesztés sebességét meg-
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közelítően erjesztették a szacharózt.
Az "előzetes kezelés", ill. a WALT /1970/ által említett 

"bizonyos mérvű lizis" igénye a szacharóz felhasználás - 

kor felveti az invertáz lokalizációjának, a sejtfal és a 

-membrán permeabilifásának kérdését.
A korai irodalmi adatok /DEMIS et al., 1954; ÖNISHI, 1959a; 
SATO és TANAKA, 1961/
és az eredmények értékeléséből kitűnik - figyelmen kivül 
hagyták WILLSTATTER és RACKE 1921-ben irt közleményét, 
ugyanis már akkor felvetették, hogy "... the yeast (Ь-fructo- 

furanosidase is actually in a soluble state within the cell 
wall but it is mechanically restrained from diffusion into 

the medium". Következtetésüket arra alapozták, hogy a sej
tek óvatos mechanikai feltárásával az invertáz felszabadít
ható volt.
BURGER és munkatársai /1961/ feltételezték először, hogy az 

invertáz az élesztősejtben, a sejtfalon belül az u.n. peri- 

plazmás térben lokalizált.
Az ezzel kapcsolatos mai ismeretek a következő módon foglal
hatók össze:

mint ez a kisérletek elrendezéséből

ők

/i/ Az intakt Saccharomyces cerevisiae a hexózok meta- 

bolizmusánál 300-szor gyorsabban hidrolizálja a 

szacharózt /DEMIS et al., 1954/.
/ii/ A pékélesztő invertáza olyan glikoprotein, amely 

polidiszpergált alakban 39,0-54,1% poliszacharid 

mennyiséget tartalmaz /ARNOLD, 1973/.
/iii/ Az élesztő sejtfala és’ a periplazmás tér koaxiális

héjszerkezet, váz, amely térfogatát tekintve viszony
lag független a sejt általános alakjától /állandónak 

feltételezett sejttérfogat, fal- és periplazmás tér 

vastagság esetén/ /ARNOLD, 1973/.
/iv/ Saccharomyces cerevisiae összes (Ь-fruktofuranozidáza 

a periplazmás térben kb. 3,5-4,5 nm vastagságban he
lyezkedik el, ami 82%-os enzimkoncentrációt jelent 

/NURMINEN és SUOMALAINEN, 1969; BACON, 1970; ARNOLD, 
1973/ .
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Ami a pékélesztő és a cukortürő Zygosaccharomyces rouxii 
közötti, e téren jelentkező különbségeket illeti, ebből 
a következők emelhetők ki:

/i/ A pékélesztő nagy invertáz aktivitással rendelke
zik, amely az erjedés megindulásakor azonnal je
lentkezik és nagy sebességgel keletkeznek hidro- 

lizációs termékek /SATO és TANAKA, 1961/. A cukor- 

türő Zygosaccharomyces rouxii invertáza a fiatal 
sejtekben kriptikus és csak az idősebb sejtekben 

aktivizálódik /ARNOLD, et al., 1974/.
/ii/ Saccharomyces cerevisiae-nél a (i-fruktofuranozi- 

dáz mindig aktiv, mert az enzimet csak a sejtfal 
tartja vissza, amely viszont nem képez szubsztrát 

barriert. Zygosaccharomyces rouxii fiatal sejtjei
ben az enzim esetleg a sejtmembrán különleges, ve- 

zikuláris szerkezeteibe - periplazmás testecskék- 

be - záródik, amelyek a sejtek öregedése folyamán 

/vagy mesterséges behatásra/ módosulnak, ill. el
tűnnek. Ugyanekkor manifesztálódik a részleges en
zim aktivitás.

/iii/ Saccharomyces cerevisiae ozmózisosán érzékeny, ami 
azt jelenti, hogy a sejtfal, amely 620 dalton mo
lekula nagyságig akadálytalanul "átenged" moleku
lákat, bizonyos mérvű zsugorodást követően már nem 

reagál. A sejtek túlélése részben asejtfal ellenálló
képességétől /BACON, 1970/, részben az oldott anyag 

koncentráció növekedésével fokozódó mértékben je
lentkező plazmolizis reverzibilis, ill.irreverzibi- 

lis voltától függ /ARNOLD és LACY, 1977/. 
Zygosaccharomyces rouxii-nál - BULDER /1972/ szerint 

Zygosaccharomyces bailii-nál is - az oldott anyag 

tipusától függő sejtmembrán permeabilitás változás 

/ÖNISHI, 1959a; BROWN, 1974; ROSE, 1975; CORRY, 
1976b/ - ami SCARR /1968/ szerint a citoplazma, 
majd a vakuolák denzitásának növekedése miatt fázis-



39

kontraszt mikroszkóppal is nyomonkövethető - jelen
ti a sejt szintjén jelentkező xerotolerancia szabá
lyozás egyik fontos momentumát.

A plazmamembrán szintjén jelentkező, annak permeabilitását 

befolyásoló változásokról közvetett adatok vannak.
KOPECKÁ és munkatársai /1973/ figyelmeztettek arra, hogy a 

protoplaszt technikában alkalmazott ozmostabilizátorok 

/D-mannit, D-szorbit, káliumklorid/ és más oldott anyagok 

/pl. szacharóz, glicerin/ nagy koncentrációi már rövid idő 

után az élesztősejtek felszínének elváltozását okozták. A 

freeze-etched preparátumokon a sejtfal belső felén és a 

plazmamembrán felületén látható felgyürődések, ill. az ezek
nek megfelelő membrán invaginálódások száma és alakja válto
zott meg.
ARNOLD és munkatársai /1974/ a sejtmembrán erőteljes begyü- 

rődését tapasztalták szacharózon nevelt Zygosaccharomyces 

rouxii-nál, ami felületnövekedést - és a periplazmás tér nö
vekedését - okozva befolyásolhatta a közepes molekulasulyu 

anyagok eloszlását a sejt belsejében. A szacharóz koncentrá
ció növekedésével csökkent a periplazmás testecskék száma és 

20% szacharózon nevelt sejteknél már nem is lehetett kimutat
ni őket.
Bár más szabályozó mechanizmus érvényesül a sótürésnél 
/ÖNISHI, 1963/, de GEZELIUS és NORKRANS /1970/ egyéb sejt
szerkezeti változások mellett a sejtmembrán erőteljes inva- 

ginálódását tapasztalta sótürő Debaryomyces hansenii-nél.
Ezek a változások teljesen hiányoztak a kontrol Saccharomyces 

cerevisiae-nél.
Zygosaccharomyces rouxii protoplasztokkal végzett sejtszerke
zeti vizsgálatai alapján ARNOLD és GARRISON /1979/ régebbi 
munkahipotézisét vélte igazolva látni, amikor normál körülmé
nyek között /1% glükózon/ nevelt sejtek protoplasztjaihoz 

kapcsolódva, ill. azoktól függetlenül periplazmás testecs- 

kéket találtak az ultravékony metszetek elektronmikroszkó-
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pos képein /v.ö. 3.5.5 fejezettel/. Mivel a sejtek, ill. a 

protoplasztok hasonló ß-fruktofuranozidáz aktivitással ren
delkeztek, arra következtettek, hogy "...cryptic (3-fructo- 

furanosidase must be in either the protoplasm or some 

membrane-surrounded organelle such as the periplasmic body". 
Az erősen csökkentett vizaktivitásu közegben élő és szapo
rodó mikroorganizmusok sejtjeiben a belső közeg "sűrűsége" 

a külsőéhez hasonló. E mikrobák enzimjei aktivak maradnak 

a kis vizaktivitásu közegben is /LOW et al., 1977/. Az eu- 

kariota mikroorganizmusoknál ennek oka az, hogy a sejtek 

u.n. "kompatibilis anyagokat" /BROWN és SIMPSON, 1972/ ak
kumulálnak .
A xerotoleráns mikrobák a külső közeg kis vizaktivitására 

reagálva nagy koncentrációban akkumulálnak poliolokat, el
ső sorban glicerint. BROWN /1977/ szerint a glicerin foko
zott mértékben képes megvédeni az enzimeket kis av esetén.
Az intracelluláris poliolok a sejt számára legkevesebb há
rom szempontból fontosak: 1. mint ozmoregulátorok, 2. mint 
tartalék tápanyagok és 3. mint enzimeket védő anyagok 

/=kompatibilis anyagok/.
Tekintettel arra, hogy még az azonos nemzetséghez tartozó 

cukortürő és nem-toleráns élesztők is az utóbbiak számára 

még elviselhető vizaktivitásu közegben egyaránt glicerint 

akkumulálnak, ill. a cukortürő mikrobákból izolált enzimek 

/pl. BROWN, 1976/ nem mutattak semmilyen, különleges viz- 

aktivitás iránti igényt, az esetenként eltérő mennyiségű 

és összetételű kompatibilis anyagok termelésének okát a cu- 

kortürőknek a nem-toleránsakétól eltérő sejtmüködés szabá
lyozásában kell feltételezni.
A cukortürő élesztőgombák poliol termelésével PETERSON és 

munkatársai /1958/, ÖNISHI /1960a; 1963/, ÖNISHI és SUZUKI 
/1967/, valamint SPENCER /1968/ foglalkoztak először. A kül
ső környezet hatását vizsgálták az élesztők által termelt 

extracelluláris poliol mennyiségére. LEWIS és SMITH /1967/
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hosszú beszámolót közölt a növények és a gombák polioljainak 

eloszlásáról, fiziológiájáról és metabolizmusáról. Szóltak a 

poliolok lehetséges ozmoregulációs szerepéről is. BROWN és 

SIMPSON /1972/ számolt be először intracelluláris poliol ak
kumulációról xerotoleráns élesztőknél. /Az első kísérletek
ben arabit volt a domináns, a sejtekben intracellulárisan 

felhalmozott poliol./
Az eddigi vizsgálatok eredményeit a következőkben lehet 

összefoglalni:

/i/ A nem-toleráns élesztő sem "normál", sem csökken
tett vizaktivitásu közegben nem termel arabitot, 

amely a cukortürőknél minden esetben azonos meny- 

nyiségben jelen van.
/ii/ A közeg vizaktivitásának csökkenése /különösen sók, 

ill. poletilénglikol alkalmazása esetén/ 
Saccharomyces cerevisiae-nél nagy mértékben növeli 
a glicerin termelést. A retenzió /az intracellulá
ris és az extracelluláris glicerin mennyiségének 

aránya/ kisebb mértékben változik csak, összehason- 

litva a toleráns Zygosaccharomyces rouxii-valJ 

/iii/ Mind Saccharomyces cerevisiae, mind Zygosaccharo
myces rouxii a nem toleráns faj által még elviselt 

kis av értékű közegben azonos mennyiségű glicerint 

tart vissza intracellulárisan.

A xerotolerancia okát vizsgálva a kérdés leegyszerüsitve igy 

fogalmazható meg: milyen módon szabályozza az adott extra
celluláris oldott anyag és annak aktuális koncentrációja a 

sejt által intracellulárisan termelt metabolit/ok/ koncent
rációját és akkumulációját. A kérdés annál érdekesebb, mivel 
függetlenül az extracelluláris anyag tipusától az eukariota 

sejtek poliolokat, első sorban glicerint akkumulálnak.
BROWN /1977/ szerint a xerotoleráns és nem-toleráns élesztők



42

közötti különbség lényegét a kis vizaktivitás érték által 
szignifikánsan befolyásolt anyagcsereutakon /t.i. pl. gli
cerin termelés, trehalóz termelés, stb./ kivül a sejtmemb
rán "permeabilitásában" kell keresni. Szerinte a plazmamemb
rán permeabilitása potenciálisan három szempontból jelentős: 

"Plasmamembrane permeability is potencionelly involved in 

.../i/ the direct specific effect on the amount of glycerol 
retained by a yeast; /ii/ a possible contribution to the ge
neral solute status of the yeast if permeability differences 

were general and not confined to glycerol; /iii/ a possible
contribution to a -mediated metabolic regulation."w
Ami a glicerin és a plazmamembrán kapcsolatát illeti, kísér
letek /GANCEDO et al., 1968; BROWN, 1974/ azt mutatták, hogy 

amig Saccharomyces cerevisiae passzivan transzportálta a gli
cerint, a xerotoleráns Zygosaccharomyces rouxii-nál a folya
mat aktiv volt. További vizsgálatok /pl. ROSE, 1975; CORRY 

1976a; 1976b/ szerint - bár az eredmények /pl. glükóz és más 

oldott anyagok felvétele, sejttérfogat változás, hotürés, 

stb./ nem feltétlenül a plazmamembrán szintjén lejátszódó je
lenségekkel magyarázhatók kizárólag - jogosan feltételezhető, 

hogy a xerotoleráns és nem-toleráns fajok közötti, a plazma
membrán működésében jelentkező különbségek általánosabb ér
vényűek, azaz nem korlátozódnak pusztán a kompatibilis szere
pet játszó glicerin és arabit transzportjára, "...the non
tolerant yeasts seem to be more freely permeable, or else 

have a greater equilibrium capacity for non-electrolytes, 

than do the tolerant species" /BROWN, 1977/.
A xerotoleráns Zygosaccharomyces rouxii-val végzett kísérle
tek /SIMPSON, 1976; BROWN, 1977; EDGLEY és BROWN, 1978/ ered
ményei valószinüleg a plazmamembrán szintjén lejátszódó, első 

sorban nem metabolizmusos szabályozó mechanizmusra utalnak. 

Ennek eredményeként a sejtek az általuk termelt glicerinből 
az extracelluláris közeg oldott anyag koncentrációja növeke
désével egyre többet tartanak vissza intracellulárisan.
BROWN /1977/ szerint "...a simple physicochemical process
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involving a non-specific decrease in membrane permeability 

is probably sufficient to explain the increased retention 

of glycerol in response to decreased a^ value."
Az arabit retenziója és az av érték között nem találtak 

korrelációt, igy feltételezik, hogy extra- és intracellu- 

láris eloszlását az av-től függetlenül működő transzport 

folyamat szabályozza /BROWN, 1977/.
A nem-toleráns Saccharomyces cerevisiae csaknem kizárólag 

metabolizmusos szabályozás utján, felfokozott glicerin ter
meléssel reagál a környezet vizaktivitásának csökkenésére. 
BROWN /1977/ fentiek alapján úgy fogalmazta meg a két faj 
cukortürésében rejlő különbség lényegét, hogy mivel a nem
toleráns Saccharomyces cerevisiae semmilyen vizaktivitásu 

közegben sem termel arabitot - ellentétben a Zygosaccharomyces 

rouxii-val igy kis av értékű közegbe kerülve nincs potenci
ális kompatibilis anyaga. Ily módon a Saccharomyces cere- 

visiae-nek sokkal több glicerint kell termelnie /nagyobb 

energia befektetéssel - lásd 3. ábrát/, hogy a toleráns 

Zygosaccharomyces rouxii-val azonos mennyiséget tarthasson 

vissza intracellulárisan.
A plazmamembrán
képest - nagyobb permeabilitása következtében a retenzió 

csak kisebb mértékben nő. Az igy "átállt" anyagcseréjü sej
tek hamar kimerülnek, elpusztulnak.
További szabályozásbeli eltérésekre engednek következtetni 
az obiigát "xerofil" élesztőkről szóló híradások /ONISHI,
1960; ANAND és BROWN, 1968; КОН, 1975; stb./. Itt azonban 

különbséget kell tenni a tényleges "-filia" és a tenyészté
si hőmérséklet növelésével jelentkező nagyobb mérvű cukor- 

tűrés között, bár ez utóbbi eset lényege sem tisztázott még 

/BROWN, 1977/.

- a toleráns Zygosaccharomyces rouxii-éhoz
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3. ábra а/ Az extracelluláris glükóz koncentráció válto
zása Saccharomyces cerevisiae /•/ és 

Zygosaccharomyces rouxii /о/ tenyészetében az 

idő függvényében /0,067 M foszfátpuffér, pH 5,9 

és 30°C/
b/ Saccharomyces cerevisiae /tele jelölések/ és

Zygosaccharomyces rouxii glükóz felhasználása
О:av = 0,940/szaporodásnál /o:a= 0,997; 

/BROWN, 1977/.

A xerotolerancia szabályozásának lehetséges mole
kuláris háttere

2.4.3

Mind Saccharomyces cerevisiae, mind Zygosaccharomyces rouxii 
esetében a glikolizises glicerintermelés utolsó lépése

NAD* P .NADH
glicerofoszfátdihidroxiacetonfos zfát glicerin

Kérdéses azonban, vajon a reakciósor szabályozása az enzimek 

működésén, vagy az enzimszintézis indukcióján/represszióján 

keresztül valósul-e meg.
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KREBS /1973/ szerint az aktivan metabolizáló élesztőnél a 

NAD+ : NADH arány 10^ nagyságrendű, azaz nagyon érzékeny a 

NADH koncentrációjának kis mértékű változására. Arra is rá
mutatott, hogy az ATP : ADP arány egyenesen arányos a citő
szóiban lévő NAD+ : NADH aránnyal és fordítottan arányos ve
le a mitokondriumban. Ha feltételezzük, hogy hasonló tenden
cia érvényesül ezen élesztőknél is, akkor minden olyan körül
mény, ami csökkenti az ATP : ADP arányt elősegíti a sejtben 

a glicerin termelést. Ilyen körülmény pl. a Zygosaccharo-
myces rouxii-nál tapasztalt arabit termelés, amely az ATP ter
melés szempontjából gazdaságtalan pentózfoszfát utón történik 

elvonva metabolizálható szénforrásokat a glikolizistői.
Az élesztőgombák esetében is, mint minden más élő sejtnél az 

energia termelő metabolizmus részeként protongrádiens épül
fel /v.ö. MITCHELL kemiozmozisos, ill.GREEN töltéselválasztá-

K+ felsős elméletével/, amely "költségére" - többek közt 
vétel /SUOMALAINEN és OURA, 1971/ és cukor transzport /MISRA 

és HÖFER, 1975; DEÁK, 1978/ játszódik le. BROWN /1974; 1977/
mérései szerint különbség volt a Zygosaccharomyces rouxii- 

nál, ill. a Saccharomyces cerevisiae-nél tapasztalt proton
kiáramlásnak a vizaktivitás függvényében jelentkező változása 

között. A protongrádiens terhére lejátszódó eseményekkel is 

magyarázható az etanol termelés visszaszorulása és a fokozó
dó glicerin termelés. Az acetaldehidet, mint normál hidrogén 

akceptort a rendszerből eltávolító, NADH-t generáló és a 

glicerin termelést katalizáló enzimek közül több -pl. az 

aldehiddehidrogenáz - a toleráns Zygosaccharomyces rouxii- 

nál 8,7 körüli pH optimummal rendelkezik /SOLS et al., 1971/, 
viszont e pH értéken gátlódik a Saccharomyces cerevisiae- 

nél /BLACK, 1955/. További érdekes adat, hogy az élesztőkben 

kimutatott két, NAD+-ot használó alkoholdehidrogenáz közül 
csak grand mutánsokban találtak az akkumulált etanol acet- 

aldehiddé történő oxidációját katalizáló enzimet /WILLS, 
1976/. A Zygosaccharomyces rouxii viszont közismerten petite



é

46

negativ faj /KREGER-VAN RÍJ, 1969/.
Végül még egy területre kell "elkalandozni" és ez a katabo- 

lit represszió és a CRABTREE-effektus /CRABTREE, 1929/ kér
dése. Élesztőknél jelentkező hatásukkal sok kutató foglal - 

kozott /pl. EPHRUSSI et al., 1956; MAGASANIK, 1961; 
MfCQUILLAN és HALVORSON, 1962; DEREN 1966a; 1966b; GÖRTS, 
1967; WIJK et al., 1969; GÖRTS, 1971; TANAKA et al 19 72;
MONTENECOURT et al., 1973; ROGERS et al., 1974; ZIMMERMAN 

és EATON, 1974; KOLZER, 1976; ENTIAN, 1977; ENTIAN et al., 
1977; SINGH és DATTA, 1978; CHANDRASEKARAN et al., 1978;

• Г

FERRERO et al., 1978; BARFORD és HALL, 1979/. BROWN /1975; 
1977/ és DAWES /1976/ szerint xerotoleráns élesztők légzé
si rendszere stabil nagy extracelluláris oldott anyag kon
centráció esetén is, azaz ezeknél az élesztőknél nem érvé
nyesül a katabolit represszió. Ennek oka ma még csak spe - 

kulativ utón magyarázható. Valószinüleg oksági összefüggés 

van a CRABTREE-effektus és a katabolit represszió hiánya és 

aközött a megállapitás között, hogy a Zygosaccharomyces 

rouxii petite negativ faj. A környezet kis viziktavitásá- 

nak, ill. az ezáltal befolyásolt anyagcsereutak termékei
nek, első sorban a kompatibilis anyagoknak a sejt CAMP tar
talmára gyakorolt hatása már inkább okozati kapcsolatot mu
tat .
A cAMP /v.ö. POSTERNAK, 1971/ létével és szabályozó szerepé
vel a mikroorganizmusoknál bő irodalom foglalkozik /pl. 

MAKMAN és SUTHERLAND, 1965; MCGINNIS és PAIGEN, 1969; FANG és 

BUTOW, 1970; KOVAŐ et al 1970; SPEZIALI és WIJK, 1971; 
ROBINSON et al., 1971; WIJK és KONIJN, 1971; MEGNET et al.,

• t

1972; MCGINNIS és PAIGEN, 1973; SCHLANDERER és DELLWEG, 1974; 
ROSE, 1976; DESSEIN, et al., 1978/. A xerotolerancia szabá
lyozásának megértése kapcsán azok a vizsgálatok jelentősek, 

amelyek a katabolit represszió, a mitokondriogenezis és a 

cAMP szint összefüggéseit /WALLIS és WHITTAKER, 1974;
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CHANDRASEKARAN et al., 1978; FERRERO et al., 1978; BARFORD 

és HALL, 1979/, fii. az extracelluláris oldott anyag /pl. 

szacharóz/ és a cukortürő élesztőknél kompatibilis anyag
ként jelentkező poliolok - első sorban a glicerin - c AMP 

mennyiségét csökkentő hatását és az emiatt fellépő gén rep
resszió és enzim szintézis gátlás kapcsolatát vizsgálták 

/NAKANISHI et al., 1974; PIOVANT és LAZDUNSKI, 1975/.

A 2.4.2 és 2.4.3 fejezetek legfontosabb megállapitásait 

összefoglalva és pontokba rendezve a Zygosaccharomyces 

rouxii cukortürésének kérdése az alábbiak szerint válaszol
ható meg:

/i/ A toleráns Zygosaccharomyces rouxii-nál nem érvénye-
tehát nagy extracelluláris 

oldott anyag koncentráció esetén is aktiv a légzési 
lánc és az oxidativ foszforiláció.

/ii/ A légzési lánc működése révén felépülő protongrádi- 

ens energia tartalmának terhére cukor transzport és 

más folyamatok játszódnak le. Ezek egyike lehet K+/H+ 

counterport, ami pH változást okozva olyan meglévő 

enzimeket aktivál, amelyek az etanol termelés terhé
re elősegítik a glicerin termelést. A glicerin pedig 

a legfontosabb kompatibilis anyag a toleráns élesz
tőknél .

/iii/ Az energia nyereséggel nem járó pentózfoszfát utón a 

toleráns élesztők arabitot képeznek és ezzel csök
kentik a glikolizisben hasznosítható szénforrások 

mennyiségét és közvetve az ATPrADP arányt is. Az 

arabit szintén fontos kompatibilis anyag a toleráns 

élesztőknél. Az ATP:ADP arány csökkenése a NAD 

változásával jár, ami ismét a glicerin termelést se
gíti elő.

/iv/ A sejtszintü szabályozás legfontosabb, lényegi eleme 

azonban talán a sejtmembrán szintjén játszódik le.

sül a CRABTREE hatás ,

+ arany
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A cukortürő élesztők plazmamembránjának permeabi- 

litása szignifikánsan különbözik a nem-toleráns 

fajokétól és ennek különösen a kompatibilis anya
gok visszatartásában, intracelluláris akkumuláci
ójában van meghatározó, döntő jelentősége. így a- 

lakulhat ki a sejt belsejében a külső kis vizakti- 

vitásu környezethez hasonló vizaktivitás. Mivel a 

sejt belsejében első sorban poliolok, legfőképpen 

pedig glicerin akkumulálódik, a sejt enzimei meg
őrzik aktivitásukat.

Zygosaccharomyces rouxii tehát légzésének és a meglévő enzi
meinek szabályozásával "adaptálódik" az extrém környezethez. 
Az enzimek aktivitását azonban nem a külső közeg vizaktivi- 

tása, vagy vizpotenciálja, hanem az extracelluláris oldott 

anyag tipusa és koncentrációja határozza meg. A kompatibilis 

anyagok koncentrációját ezzel szemben mégiscsak befolyásolja 

a külső közeg av értéke. A szaporodási sebesség szempontjá
ból az extracelluláris anyag tipusa döntő jelentőségű penet
rációja és a plazmamembránra kifejtett specifikus hatása 

miatt.

3. KÍSÉRLETI rész

A kisérletek célja3.1

1976-ban Tanszéki Csoportunk egyik munkája részeként nagy 

cukor koncentrációjú must süritmények erjedését, romlását 
vizsgáltam és eközben izoláltam és meghatároztam a romlást 

okozó élesztőgombákat. Az irodalomból szerzett információk 

és a különleges körülmények között szaporodó élesztőgombák 

felkeltették érdeklődésemet az "ozmofilia" iránt. Az azóta 

eltelt időben megpróbáltam tájékozódni a szakirodalomban - 

ennek rövid összefoglalását a dolgozat 1. fejezete, az
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"IRODALMI RÉSZ" tartalmazza - és fiziológiai, citológiai 
vizsgálatokat végeztem a cukortürő élesztőgombákkal.
A kísérletek célja alapvetően az volt, hogy újabb isme
retekhez jussak a cukortürő élesztőgombákkal kapcsolat
ban. A fő hangsúly mindig a különböző Zygosaccharomyces 

rouxii tenyészeteken volt, de a vizsgálatokba kontrolként, 

vagy kiegészítésként az élesztőgombák sok más ismert faját 

is bevontam. Nem mindig dolgoztam ugyanazzal a fajspektrum
mal, hanem a vizsgálatok típusának megfelelően válogattam 

össze a tesztmikrobákat.
A több éves munka célkitűzéseit az alábbi pontokban jelöl
hetem meg:

/i/ Nagy cukor koncentrációjú élelmiszeripari félkész- 

és késztermékek élesztőflórájának vizsgálatára 

használt mintákból a cukortürő élesztők és a kisé
rő flóra egyedeinek izolálása.

/ii/ A fenti izolátumok morfológiai és fiziológiai meg
határozása, rendszertani besorolása.

/iii/ Szaporodáskinetikai vizsgálatok cukortürő élesztő- 

gombákkal. E kísérletekkel akartam végső soron az
il

"ozmofilia fogalmának alkalmazhatóságát saját izolá- 

tumaimra nézve megvizsgálni.
/iv/ Pusztuláskinetikai vizsgálatok cukortürő élesztő

bombákkal. E kísérletek arra voltak hivatva, hogy 

e különös mikroorganizmusok hőkezelési paraméterei
nek meghatározásával uj ismereteket szerezzek a 

mikrobasejt hőpusztulása törvényszerűségeinek 

komplex és mindmáig tisztázatlan kérdéskörében.
A vizsgálatokban különös hangsúlyt kapott a hőke
zelő közeg vizaktivitása.

/v/ A protoplaszt technika alkalmazása a cukortürő
élesztőgombáknál. E módszer adaptálásával a vizs
gált mikrobák fiziológiai sajátságainak uj oldalát
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kivántam megvilágítani, azaz milyen körülmények 

között lehet e mikrobákból protoplasztokát előál
lítani, azokat fenntartani és regeneráltatni.

/vi/ Elektronmikroszkópos vizsgálatok, amelyek a cukor- 

tűrés lényegének uj oldalról történő megközelíté
sét célozták.

A kísérleteket a Kertészeti Egyetem Mikrobiológiai Tanszéki 
Csoportja laboratóriumaiban, ill. a Brno-i Purkyné Egyetem 

Orvosi Karának Biológia Tanszékén végeztem.
Az eltelt években itthon és külföldön számos előadásban szá
moltam be - esetenként kollégáimmal közösen - menet közbeni 
eredményeimről.

Kísérleti anyag3.2

3.2.1 Mikroorganizmusok

A kísérleteket túlnyomórészt saját izolálásu élesztőgombák
kal végeztem. Ezek egy részét menet közben izoláltam, másik 

hányadát Tanszéki Csoportunk, törzsgyüjteményében tartottam 

fenn. Ugyaninnen választottam ki a nem saját izolálásu élesz
tő tenyészeteket is, amelyeknek kontrol, ill. összehasonlitó 

szerepet szántam a vizsgálatokban. A kísérletekbe a követke
ző élesztőgomba fajok tenyészeteit vontam be:

- Kloeckera apiculata Stl - romlott, 50 g-os kiszere
lésű ribiszke dzsemből izoláltam 1980-ban;

- Saccharomyces cerevisiae KE 0150 - a Centraalbureau 

voor Schimmelcultures /CBS/, Yeast Division Delft, 

Hollandia törzsgyüjteményben fenntartott CBS 1171 

jelű tenyészet, a faj "tipustörzse";
- Saccharomyces cerevisiae KE 0162 - az Országos Sző

lészeti és Borászati Kutató Intézet törzsgyüjtemé
nyében fenntartott T22 jelű tenyészet; bor készítés-
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hez használt fajélesztő;
- Saccharomyces cerevisiae CCY 21-4-59 a Csehszlovák 

Törzsgyüjteményben /CCY/ fenntartott élesztőgomba, 
amely különösen érzékeny a csiga emésztőrendszeréből 
előállított, sejtfalbontást katalizáló enzimkomp
lexummal szemben;
Zygosaccharomyces bailii St2 - romlott, 5o g-os kisze-

1980-ban;
Zygosaccharomyces bailii К - romlott, üledékes bor
ból izoláltam 1980-ban;
Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 - a Centraalbureau 

voor Schimmelcultures /CBS/, Yeast Division, Delft, 

Hollandia törzsgyüjteményben Saccharomyces rouxii 
néven fenntartott CBS 732 jelű tenyészet, a faj 
"tipustörzse";
Zygosaccharomyces rouxii St3 - romlott, 5o g-os ki
szerelésű ribiszke dzsemből izoláltam 1980-ban; 
Zygosaccharomyces rouxii T13 - romlott must sűrít
ményből izoláltam 1977-ben;
Zygosaccharomyces rouxii T15 - romlott must sűrít
ményből izoláltam 1978-ban;
Zygosaccharomyces rouxii TH-1 - romlott must sürit-

relésü ribiszke dzsemből izoláltam

ményből izoláltam 1979-ben;

Vegyszerek, táptalajkomponensek3.2.2

A kísérletekben alkalmazott vegyszerek analitikailag leg
tisztább /a.lt./, ill. bakteriológiai, biokémiai minőségű
ek voltak.
A vizsgálatokban csak 0X0ID /UK/, ill. DIFCO /USA/ gyárt
mányú táptalajkomponenseket használtam.
Az élesztőprotoplasztok képzéséhez használt enzimprepará
tumokat Dr.A.SVOBODA /Purkyné Egyetem, Brno/ és Dr. FERENCZY 

LAJOS /JATE, Szeged/ bocsátotta rendelkezésemre. Mindkét
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készítmény az éticsiga emésztőnedvéből, üofilezéssel ké
szült.

Kísérleti módszerek3.3

A kísérleti módszerek leírásánál az ismételhetőség érdeké
ben a részletességre törekedtem.

Élesztőgombák izolálásának, tisztításának, 

fenntartásának módszerei
3.3.1

A kísérletek célkitűzéseinek megfelelően más, a Tanszéki 
Csoportnál folyó élelmiszeripari mikrobiológiai vizsgálatok 

anyagaiból élesztőgombákat izoláltam. A kiválasztott tele-

4. ábra Élesztőgomba tenyészet tisztítása
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pékből nativ preparátumot készítettem, amelyet mikroszkóp
pal ellenőriztem. A számomra érdekes telepeket azután 4% 

glükózt, 1% élesztőkivonatot, 1% peptont és 2% agart tartal
mazó KOMPLEX tápagar felületén 2-3-szori szélesítéssel tisz
títottam /4. ábra/.
Az igy nyert tiszta tenyészetet további felhasználásig 

KOMPLEX táptalajon, ferdeagar felületén 15°C-on tároltam.
A Tanszéki Csoport törzsgyüjteményéből a kísérletekbe be
vont élesztőgomba fajok tenyészeteit is KOMPLEX ferdeagar- 

ra oltottam ki és felhasználásig 15°C-on tároltam.

3.3.2 Az izolátumok meghatározásának módszerei

Az izolált élesztőgombák meghatározását LODDER /1970/ mo
nográfiájában leirt módszerek egyszerűsített változatával 
végeztem el.
A vizsgálatokhoz az izolátumok ferdeagarra oltott 48 órás 

tenyészeteit használtam.
A meghatározás az alábbi tulajdonságok vizsgálatán alapult:

- Növekedés folyékony tápközegben
100 ml-es erlenmeyer lombikban 3o ml 3%-os malá
talét beoltottam az izolált élesztőgombából ké
szített szuszpenzió 0,5 ml-vel, majd 28°C-os ter
mosztátba helyeztem a tenyészetet. Három nap múl
va jellemeztem az élesztő szaporodását /üledékkép
ződés, hártyaképződés, erjedés, stb./ és a sejtek 

mikroszkópos képét. Az értékelést négy hetes to
vábbi, szobahőmérsékleten történő inkubálás után 

megismételtem.
- Növekedés szilárd táptalajon

Steril petricsészébe KOMPLEX tápagart öntöttem, 
majd a megszilárdult táptalaj felületére oltottam 

a meghatározandó élesztőgombát /5. ábra/.
28°C-on történő 72 órác inkubálác után jellemeztem
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a kifejlődött telepeket /a telepek felületét, szi- 

nét, illatát, konzisztenciáját, a szélek kiképzését, 
stb./ és a sejtek mikroszkópos képét. Az értékelést 

négy hetes további, szobahőmérsékleten történő inku- 

bálás után megismételtem.

5. ábra Az élesztőgomba növekedése szilárd táptalaj 
felületén

- Szaporodás 37°C-on
Ferde KOMPLEX tápagarra oltott élesztő tenyészetet 
37°C-on inkubáltam. A szaporodás tényét 72 óra múl
va, ill. egy hét múlva ellenőriztem.

- Pseudo-, ill, valódi micélium képzés
Steril tárgylemezre 2?, burgonyakivonatot, 2% glükózt
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és 2% agart tartalmazó tápagart öntöttem vékony 

rétegben. Л megszilárdult táptalaj filmbe belekar
coltam kaccsal a meghatározandó élesztőt. A esik 

egy részét steril fedőlemezzel letakartam /6.ábra/. 
A tárgylemez-tenyészetet steril petricsészében, 
28°C-os termosztátban inkubáltam 72-96 órát, majd 

mikroszkóp alatt megvizsgáltam a kifejlődött te
nyészetet.

6. ábra Tárgylemez-tenyészet képe

- Spóraképzés
Spóráztató ferdeagarra a meghatározandó élesztő- 

gomba kacsnyi mennyiségét oltottam. A következő, 
eltérő tápanyag tartalmú táptalajokat alkalmaztam:
1. McCLARY-féle acetát agar /0,1% glükóz, 0,18%

káliumklorid, 0,25% élesztőkivonat, 0,82% nátrium- 

acetát 3 kristályvizes, 1,5% agar/
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2. malátakivonat agar /3% malátakivonat, 2% 

agar /
3. élesztőkivonat, malátakivonat agar /3% maláta

kivonat, 0,25% élesztőkivonat, 2% agar/
4. V8-agar /50% V8 zöldségivólé , 0,5% préselt 

pékélesztő, 2% agar/
Három napos 28°C-on történő inkubálás után nativ 

preparátumot készitettem, és mikroszkóppal vizs
gáltam a spóraképződést /7. ábra/. Negativ ered
ményt mutató tenyészetet a fenti módon négy hétig 

folyamatosan ellenőriztem.

7. ábra Élesztő zimospórák képe

- Nitrogén források aerob hasznosítása
A vizsgálatot az u.n. auxanográfiás módszerrel

V8 a CAMBELL SOUP COMP 

káju terméke
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végeztem. A meghatározandó élesztő szuszpenziójának 

1 ml-vel és N-alapagarral /2% glükóz, 0,1% kálium- 

dihidrogén-foszfát, 0,05% magnéziumszulfát 7 kris
tályvizes, 2% agar/ lemezt öntöttem. A megszilárdult 

táptalaj felületére vittem fel néhány kristálynyi 
mennyiségben, egymástól jól elkülönítve a következő 

nitrogén forrásokat: pepton /kontrol/, ammóniumszul- 

fát, káliumnitrát és nátriumnitrit. Mivel az alapagar 

nem tartalmazott nitrogént, az élesztők csak a szá
mukra hasznosítható nitrogén forrás körül tudtak el
szaporodni. A szaporodást a nitrogén forrás körül ki
alakuló opálos folt jelezte /8. ábra/.Az értékelést 

28°C-on történő egy hetes inkubálás után végeztem el.

8. ábra Élesztő auxanogrammjának képe

- Szénforrások erjesztése
A meghatározandó élesztőgomba 0,1%-nyi steril é-
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lesztőkivonatot, mint vitamin forrást tartalmazó 

szuszpenziójából 0,1 ml-rel beoltottam a vidálcső- 

ben lévő, különböző cukrokat és brómtimolkék indi
kátort tartalmazó 0,5%-os peptonvizet. Az erjeszté- 

si vizsgálatot a következő cukrok 2%-os oldatával 
végeztem el: glükóz, galaktóz, szacharóz, maltóz, 
laktóz, raffinóz /4%-os koncentrációban/, melibióz, 

cellobióz, trehalóz. A csöveket steril vazelin és 

paraffin 1:1 arányú felolvasztott keverékével zár
tam le és 28°C-os termosztátban egy hétig inkubál- 

tam. Az erjedéskor keletkező gázt a vezelin-paraffin 

dugó felemelkedése; az erjedést esetenként kisérő 

pH csökkenést az indikátor szinváltása jelezte 

/9. ábra/.

9. ábra Szénforrások erjesztése
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Szénforrások aerob hasznosítása
A vizsgálatot az auxanográfiás módszerrel végeztem 

el. A meghatározandó élesztő vitamin forrással dú
sított szuszpenziója 1 ml-vel és szénforrás mentes 

C-alapagarral /0,5% ammoniumszulfát, 0,1% kálium- 

dihidrogén-foszfát, 0,05% magnéziumszulfát 7 kris
tályvizes, 2% agar/ lemezt öntöttem. A megszilárdult 

táptalaj felületére vittem néhány kristálynyi meny- 

nyiségben a következő szénforrásokat /lemezenként 
négyet/: glükóz, galaktóz, szacharóz, maltóz, lak- 

tóz, raffinóz, melibióz, vizoldódó keményítő, D- 

xilóz, cellobióz, trehalóz, L-ramnóz, «C-metil- 

D-glükozid, eritrit, m-inozit, D-mannit. A felhasz
nált szénforrások körül az élesztők opálos folt for
májában szaporodtak el. A lemezeket 28°C-on egy 

hétig tartó inkubálás után értékeltem.
Arbutin hasi tás
Arbutint tartalmazó ferde tápagart /0,5% ammónium- 
szulfát, 0,1% kálium-dihidrogén-foszfát, 0,05% mag
néziumszulfát 7 kristályvizes, 0,5% arbutin, 0,02% 

vas-ammóniurn-citrát, 2% agar/ beoltottam a meghatáro
zandó élesztővel. A 28°C-os egy hetes inkubálást 

követően a szaporodást mutató tenyészeteken az ar
butin hasítást a táptalaj megbamúlása jelezte.

A kapott tulajdonságok alapján LOUDER /1970/ határozókulcsá
val jutottam el az élesztőgomba fajokig. A dolgozatban sze
replő fajnevek használatánál azonban már figyelembe vettem 

néhány újabb taxonómiai munkát /NEUMANN, 1972; WALT és 

JOIIANNSEN, 1975; YARROW és НАКЛОН l'>75:
HOVA К . ] 9 7 8 / .

A l’X ohal. , 1977;9 t

Szapodáskinetikai vizsgálatok módszerei3.3.3

A szaporodáskinetJka1 vizsgálatokat két lépésben végeztem
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el. Először összehasonlítottam az intenziven levegőztetett 

és a nem levegőztetett tenyészetek szaporodását. E célból a 

KOMPLEX ferde agaron, 48 órát 28°C-on, háromszori ujraoltás- 

sal felfrissített izolátumokat /Zygosaccharomyces rouxii 
KE 0153 és Т15/ 4% glükózt, 1% élesztőkivonatot, 1% peptont 

tartalmazó KOMPLEX táplevesben előtenyésztettem. A 16 órás 

előtenyésztést 28°C-os vizfürdőjü VIBROTHERM /LaborMIM/ rá
zógépen /n=200 min 1/ végeztem. A szaporodáskinetikai vizs
gálatokhoz különböző - glükózzal beállított - av értékű 

/0,996; 0,956; 0,897; 0,846 és 0,765/ KOMPLEX tápleveseket 

oltottam be 2%-os inokulummal. Glükóz koncentrációként két- 

két párhuzamos rázatott, ill. nem rázatott tenyészetet vizs
gáltam egyébként azonos körülmények között. A tervezett viz- 

aktivitás értékek beállításához szükséges glükóz koncentrá
ciókat NORRISH /1974/ képlete alapján számoltam ki.

lgav = lgN0 + k12n2 /12/

ahol Nq - az oldatban lévő viz moltörtje 

N - az oldott anyag moltörtje
K12~ az °läott anyagtól függő állandó /glükózra -0,7/

A képletbe behelyettesitve grafikusan is ábrázoltam a vizak- 

tivitás és a glükóz koncentráció összefüggését /10. ábra/.
Az élesztőgombák szaporodását turbiditás méréssel követtem 

nyomon. Ehhez először meghatároztam azt a hullámhosszat /А/, 

amelynél az alkalmazott táplevesek saját abszorpciója a leg
kisebb /11. ábra/. Ezt követően meghatároztam e hullámhosszon 

az extinkció-sejtkoncentráció összefüggés lineáris szakaszát 
/kalibrációs görbe - 12. ábra/. A méréseket SPEKOL /CARL ZEISS 

JENA, NDK/ készüléken végeztem.
A szaporodó tenyészetekből adott időközönként mintát vettem 

és megmértem az aktuális sejtkoncentrációt. A kapott extink- 

ció érték logaritmusát a szaporodási idő függvényében ábrázol
tam.
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12. ábra Az extinkció-sejtkoncentráció összefüggése

Kiindulva a szaporodás alapegyenletéböl

dX = yU»X
/13/di

és ezt X , i^, ±2 határok között integrálvaill.x2,

= Xxe ^lx2 X11X2 /14/

kapjuk. Ennek logaritmusos alakja

A /i2-11/lgX2 = lgX1
/15/2,303
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Az exponenciális szaporodási szakaszban konst. A szapo
rodási görbét féllogaritmusosan, vagy szaporodási sebességi 
görbe alakjában ábrázolva az exponenciális szakasz "kiegye
nesedik", amelynek fenti egyenletéből /15/ kifejezhető.

2,3o3 /lgX2 - lgXx/
A =

12 11 /16/

/í, ismeretében kiszámítható a populáció átlagos generációs 

ideje /g/ is. Ka ugyanis X2 = 2X 1 és ±2 - i-^ = g, akkor

2,3o31g2 0,693
yU. ^

/17/g g

azaz
0,693

g = A /18/

A szaporodás mért adataiból a fenti képletek alapján, a méré
si pontok közé lineáris regresszióval illesztett egyenesből a 

szaporodási sebességi együttható ^c/ és a populáció átlagos 

generációs ideje /g/ kiszámítható. Az összefüggés szorossá
gát a korrelációs együttható /г/ segítségével ellenőriztem 

/v.ö. 3.3.7 fejezettel/.
A szaporodáskinetikai vizsgálatok második lépéseként megvizs
gáltam az előnevelés hatását a cukortürő élesztőgombák szapo
rodására. Ehhez a 13. ábrán látható kísérleti elrendezést hasz
náltam.
Az előző vizsgálatokban leirt módon felfrissített tenyészet; -

értékű
/1; 0,995; 0,940 és 0,853/ KOMPLEX tápleves előnevelő közegek
ben rázattam GALLENKAMP /UK/ orbitális rázógépen /n:=200 min ^/ 

28°C-on. Az a^ értékeket különböző glükóz koncentrációkkal

bői inokulumot készítettem és ezt különböző a
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állítottam be /lásd a 10. ábrát/. A két párhuzamosban végzett 
előnevelést kétszer ismételtem meg. Az igy nyert "előnevelt" 

tenyészeteket 2%-os inokulumként használva oltottam be a tény
leges, az előnevelésnél használt vizaktivitásu tenyésztő kö
zegeket, amelyekben turbidimetriás szaporodás vizsgálatot vé
geztem. Az előzőekben leirt módon meghatároztam a mérések hul
lámhosszát és a kalibrációs görbét.

~ 1 Mikroba (aw)
a^-0.895 
aVj-Q94 0 
av4“Q853 fi lnokulum(a„,)

AA fi-. fi-.Elötenyésztés

Ж ✓As✓■As

8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8Tenyésztés
сц Qvj a Qvj СЦ Qvj a4 avv Qví сц

13. ábra Kisérleti elrendezés sémája az előnevelés 

hatásának vizsgálatához

A kisérleti elrendezésből kitűnik, hogy a párhuzamos tenyé
szetek minden lehetséges előnevelés-tenyésztés variációban 

előfordultak. A szaporodás vizsgálatot is két párhuzamos is
métlésben végeztem el.
Az aktuális sejt koncentrációt, ill. a mért extinkció értékek

■:
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logaritmusát a szaporodási idő függvényében ábrázolva a 

szaporodási görbét kaptam. A matematikai-statisztikai ösz- 

szehasonlitást a már korábban leirt módon számitott szapo
rodási sebességi együtthatók lju.1 segítségével végeztem el.
A kísérleteknek ebbe a részébe két Zygosaccharomyces rouxii 
/KE 0153 és Т15/ és kontrolként egy Saccharomyces cerevisiae 

/KE 0150/ tenyészetet vontam be.

Pusztuláskinetikai vizsgálatok módszerei3.3.4

A mikroorganizmusok höpusztulásával foglalkozó bő irodalom 

számos vizsgálati módszert ismer. E hagyományos kísérleti 
eljárások lényege az, hogy a pusztulási sebességi együttha
tót /к/, ill. a tizedelődési időt /D/ különböző hőmérsékle
teken, több vizsgálatban határozzák meg és a különböző méré
sek adataiból szerkesztik meg a hőpusztulási görbét /pl. 

LUND, 1951; WUCHERPFENNIG és FRANKE, 1968; ROTH, 1969; KISS 

és IÁN, 1969; DJIEN et al., 1972; JACOBS et al.,1973; PUT 

et al 1976; SENHAJI és LONCIN, 1977; SPLITTSTOESSER és 

SPLITTSTOESSER, 1977; MERKEL és PERRY, 1977; HERMANN et al., 
1978; JUVEN et al., 1978; RAJAN et al.,1978/.
A különböző hőmérsékleteken végzett hőpusztulási vizsgálatok 

zavaró tényezőket tartalmazhatnak /SCHMIDT, 1957; HANSEN és 

RIEMANN, 1963/. Ilyen pl. a tenyészet korán kivül a hőkezelő 

közeg /CORRY, 1974; 1976a; VERRIPS és KWAST, 1977/, valamint 

a tenyésztő táptalaj összetételében, vizaktivitásában, pH-já- 

ban előforduló eltérés /С00К és BROWN, 1965; RUSSEL és HARRIES, 
1968/.
A hagyományos vizsgálati módszerek további hátránya az, hogy 

rendkívül eszköz-, munka- és időigényesek.
Mindezeket a hibalehetőségeket és hátrányokat kiküszöböli 
REICHART /1979/ dinamikus hőpusztulási vizsgálati módszere, 
amely a hőpusztulási görbe megszerkesztését egyetlen, azonos

• 9
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rendszerben végzett mérés sorozat eredményeként teszi lehető
vé. Ehhez a kezelendő mikrobaszuszpenzió hőmérsékletét folya
matosan kell változtatni. Adott időpillanatokban vett minták
ból meghatározandó az aktuális túlélő sejtszám. A vizsgálat 

közben tehát sem a tenyészet kora, sem a kísérleti közeg, sem 

a táptalaj összetétele nem változik; az eredmények tisztán a 

hőmérséklet hatására bekövetkező változásokat tükrözik.
Mivel a pusztulási sebességi együttható /к/ a hőmérséklet e- 

melkedésével exponenciálisan nő, a hőmérséklet profilt időben 

exponenciálisan csökkenően kell megválasztani. így a pusztulá
si sebességi együttható időben lineárisan növekvő lesz.
A hőkezeléseket egy üveg fütőspirállal ellátott, 400 ml hasz
nos térfogatú főzőpohárban végeztem, amelynek tartalmát 

OP 912/3 tipusu RADELKISZ gyártmányú mágneses keverővei kever- 

tettem. A hőátadó /hőkezelő/ közeg hőmérsékletét az üveg fütő- 

spirálra kapcsolt U 10 tipusu NDK gyártmányú ultratermosztát 

áramoltatott fűtőközegével szabályoztam. A hőátadó közeg hőmér
sékletét 0,2°C beosztású higanyos hőmérővel mértem.
A vizsgálandó mikrobákat a 400 ml-nyi hőátadó közegben szusz- 

pendáltam és 10 percig szobahőn intenziven kevertettem. Ezután 

áramoltatni kezdtem az ultratermosztát adott hőfokú fűtőköze
gét. Miután a hőátadó közeg hőmérséklete elérte a hőkezelés 

tervezett kezdeti hőfokát, elinditottam a stopperórát. A hő
átadó közeg hőmérsékletét fél percenként leolvastam és ugyan
ebben az időpillanatban 1 ml-es pipettával mintát vettem a 

kezelt szuszpenzióból. A mintát a higitási sor első tagjába 

bepipettázva azonnal visszahütöttem.
A kezelendő élesztőgombák felfrissített tenyészeteit ferde

28°C-os termosztátban kétKOMPLEX tápagarra oltottam és 

napig tenyésztettem. A 400 ml hőkezelő közegbe egy-egy mikro
ba 5 kémcsőnyi tenyészetét mostam bele. A fűtőközeg hőmérsék
letét, a hőkezelés tervezett kezdeti hőfokát és a szükséges
higitások számát a vizsgált élesztőgomba szerint választottam 

meg. Ehhez esetleg előkisérletet is végeztem. A tizes alapú
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higitási sorokat 0,1%-os steril peptonvizben készítettem el.
A túlélő sejtszámot lemezöntéssel, KOMPLEX tápagaron határoz
tam meg. A lemezeket 48-72 órát 28°C-on tartottam.
A kísérletek céljának megfelelően a hőkezelő közeg vizaktivi- 

tásának az élesztők hőpusztulására gyakorolt hatása vizsgála
taiban különböző av értékeket állítottam be szacharózzal. 
GIBSON /1973/, CORRY /1976a; 1976b/ és VERRIPS és munkatársai 
/1979/ kísérleteiben szacharóznak volt a legnagyobb mérvű, hő
rezisztenciát fokozó hatása az általuk vizsgált mikroorganiz
musoknál. A vizaktivitás és a szacharóz koncentráció összefüg
gését NORRISH /1974/ alapján a 14. ábra mutatja.

«V

A szacharóz koncentráció és a vizak
tivitás összefüggése

A kísérleteket"1; 0,995; 0,940 és 0,853 vizaktivitásu hőke
zelő közegben végeztem el Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 

és T 15, valamint a Saccharomyces cerevisiae KE 0150 esetében,
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ill. 1 és 0,853 vizaktivitásu hőkezelő közegben 

apiculata Stl,
Saccharomyces rouxii St3

Kloeckera
Zygosaccharomyces bailii St2 és Zygo-

izolátumoknál. Ez utóbbi kísérle
teket elvégeztem a módszer olyan módosításával is, hogy a hő
kezelő közegben szuszpendált mikroorganizmusokat lo perces szo
bahőn történő keverés nélkül tettem ki a hőhatásnak. Ezzel meg-

egy általam "ozmózisos kiegyenlítődésnek" neve
zett kölcsönhatást a 4% glükózon nevelt sejtek és a 67,2% sza
charózt tartalmazó hőkezelő közeg között /v.ö. 3.5.3 fejezet- 

tel / .
Minden vizsgálatot két-két párhuzamos ismétlésben végeztem el.
A mérési eredmények értékelésekor a hőkezelési idő függvényé
ben ábrázoltam a hőmérsékletet és a kezelési túlélő aktuális 

sejtszámok logaritmusát. A mérési pontokhoz legjobban illesz
kedő görbékről leolvasott értékekkel számoltam a továbbiakban. 
Mivel a folytonosan emelkedő hőmérséklet miatt a túlélési gör
be egyre meredekebben lejtő görbe, a pusztulási sebességi együtt
ható /к/, ill. a tizedelődési idő /D/ a görbe mindenkori érintő
jének meredekségéből határozható meg. A túlélő sejtszám adatok 

segítségével pontról-pontra kiszámítottam a túlélési görbe dif
ferenciálhányadosait és ebből a tizedelődési időt.

akadályоztam,

dlqN lgN^ - lgN-^
i2 -

= -k'
di

/19/

1D =
k' /20/

Interpolálással meghatároztam a pillanatnyi hőmérsékleteket 
It^l és ezek függvényében ábrázoltam a tizedelődési idők lo
garitmusait. Az igy kapott hőpusztulási görbe pontjai közé 

regresszió számítással meghatároztam a legjobban illeszkedő 

egyenest. Az összefüggés szorosságát a korrelációs együttha
tó segítségével vizsgáltam. Az egyenes meredekségből számol-
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tam ki a z-értéket.

1 dt - —2——-i 1— 
lgD2 - lgD-^

i- =z =
tg«< dlgD /21/

A tesztrnikrobák hőpusztulási paramétereinek összehasonlitá- 

sára a folyamatot jellemző látszólagos aktiválási energia 

értékek a legalkalmasabbak. Az interpolált abszolút hőmér
séklet reciprok értékei függvényében a pusztulási sebessé
gi együtthatók logaritmusait ábrázolva az ARRHENIUS görbét 
kaptam. Ka az ARRHENIUS összefüggés általános alakját a pusz
tulási sebességi együtthatóra alkalmazzuk, akkor

E
RTк = Ae /22/

1Elgk = IgA -
/23/2,303R T

Ez lévén egy egyenes egyenlete, meredekségéből E, a hőpusz
tulási folyamat látszólagos aktiválási energia értéke kife
jezhető .

Etgo< =
/24/2,303 * R

E = - tgc<*2,303 ' R /25/

ahol R az általános gázkonstans.
A mérési pontok közé legjobban illeszkedő egyenest regresz- 

szió számítással, az összefüggés szorosságát a korrelációs 

együttható segítségével határoztam meg.
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3.3.5 A protoplasztok képzésének és regenerálódásának 

módszerei

Hat évtized telt el GIAJA /1919/ első, élesztőprotoplasztok- 

kal végzett kísérletei, és több mint kettő EDDY és WILLIAMSON 

/1957/ uj korszakot nyitó beszámolója óta. Az azóta eltelt 

időszak kísérleti eredményeit, közleményeit, következtetéseit 
és a protoplasztok segítségével elvégezhető kutatások várható 

jövőjét több nagyszerű összefoglaló munka tárgyalja /VILLANUEVA, 
1966; NECAS, 1970; VILLANUEVA és GARCIA-ACKA, 1971; PEBERDY, 
1978; 1979; FERENCZY, 1980/.
A kísérleti célkitűzéseknek megfelelően két, eltérő cukortü- 

résü élesztőgomba fajt, Zygosaccharomyces rouxii KE 0153-at 

Zygosaccharomyces bailii К-t, kontrolként 

cerevisiae CCY 21-4-59-et vontam be a vizsgálatokba. Az alkal
mazott módszereknél a szegedi és a brnoi protoplaszt iskola 

tapasztalatait vettem figyelembe.
A felfrissített tesztmikrobák egy kacsnyi mennyiségével beol
tottam 50 ml 3%-os malátáiét. A tenyészeteket 28°C-os, CIIIRANA 

/CSSR/ gyártmányú, vízfürdős termosztátban rázattam 

/n=200 min "* / 5 órát. A tenyészeteket ezután CIIIRANA /CSSR/ 
gyártmányú, kilengő rotoros készüléken 2100 g-vel lecentrifu
gáltam, steril vizzel kétszer mostam, majd 2%-os csigaenzimes 

oldattal kezeltem. Ozmózisos stabilizátorként 0,6; 1; 1,3 és 

2 M káliumkloridot, 1 M magnéziumszulfátot, 1 M ammóniumszul- 

fátot és 1, ill. 2 M mannitot próbáltam ki. A sejtfal bontás 

megkönnyítéséhez a kezelő oldathoz 2% merkaptoetanolt is ad
tam. Az enzimes kezelést 5 ml-nyi szuszpenzióban, 28°C-on víz
fürdős rázógépen /n=100 min ^/ végeztem. A kezelés ideje alatt 

mikroszkóppal ellenőriztem a protoplaszt képződést.
A protoplasztokat centrifugálással /670 g/ és a megfelelő oz
mózisos stabil.izátorral történő kétszeri mosás után összegyűj
töttem és regenerál Lattam. Ehhez a protoplasztokat 0,5% glü
kózt tartalmazó szintetikus YNB-/Yeast Nitrogen Base - DIFCO,

és Saccharomyces
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USA/ tápközegbe vittem. Folyékony, ill. 2,5% agarral, vagy 

30% zselatinnal megszilárditott tápközegeket alkalmaztam. A 

tápközegek ozmózisos stabilizálásához a protoplaszt képzés
nél kipróbált só, vagy cukoralkohol koncentrációkat, ill. 

4000 molekulasulyu polietilénglikol /PEG/ 20, 30, 40 és 50%- 
os koncentrációit használtam. A táplevesbe vitt tenyészete
ket kémcsőben, a szilárdított tápközeges tenyészeteket tárgy
lemez felületén készítettem el. A regenerálást 28°C-os ter
mosztátban végeztem, a tenyészeteket időről-időre mikroszkóp
pal ellenőriztem. A protoplasztképződést és a regenerálódást 

mikrofotókon rögzítettem.

3.3.G Elektronmikroszkópos vizsgálati módszerek

A cukortürő élesztőgombák elektronmikroszkópos vizsgálatát 

két munkafázisban végeztem. Először ultravékony metszeteken 

tanulmányoztam Zygosaccharomyces rouxii KE 0153, 
Zygosaccharomyces rouxii St3, Zygosaccharomyces bailii К és 

kontrolként Saccharomyces cerevisiae KE 0150 élesztőgombák 

sejtjeinek finomszerkezetét.
A szakirodalom tapasztalatait /pl. BENNETT és LUFT, 1959 ; 
VITOLS et al,, 1961; WALLACE et al., 1968; DJACZENKO és 

CASSONE, 1971; MOORE és KREGER-VAN RÍJ, 1972; KREGER-VAN RÍJ 

és VEENHUIS, 1974; FUKUI et al., 1975/ felhasználva többféle 

fixálási módszert próbáltam ki. A felfrissített tenyészete
ket KOMPLEX táplevesben 14-16 órát 28°C-on GALLENKAMP /UK/ 
gyártmányú orbitális rázógépen inkubáltam /n=250 min ^/, majd 

centrifugálással és kétszeri steril vizes mosással összegyűj
töttem. A sejteket 0,1 M nátriumkakodilát pufferban oldott 

2%-os glutáraldehiddel szobahőn 30 percig fixáltam, majd a 

pufferral háromszor 10 percig mostam. Ezt követően a puffer
ban oldott 1%-os ozmiumtetroxiddal utófixáltam, majd a puf
ferral kétszer 10 percig mostam. A sejteket ezután kétfelé 

osztottam; egy részüket 1%-os uranilacetáttal, másik részüket
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1%-os csersavval kezeltem. A sejteket azután 1%-os vizes 

agarban szuszpendáltam és a szokásos módon dehidratáltam 

/30, 50, 70, 90, 96%-os, ill. abszolút alkoholban 15-15 

perc, propilénoxidban kétszer 30-30 perc/.
Egy másik fixálási módnál a rázatott tenyészethez 3%-nyi 
végkoncentrációban glutáraldehidet adtam, hogy meggátol
jam a sejtek finomszerkezetének változását az elektronmik
roszkópos preparátum készítési eljárás alatt. A sejteket azu
tán szobahőn 2%-os káliumpermanganát oldattal egy órát fixál
tam. A vegyszermaradékok kimosásához ioncserélt vizet használ
tam. A további lépések /agarozás, denidratálás/ már a fentiek 

szerint történtek. A sejteket minden esetben DURCUPAN ACM 

/FLUKA - Svájc/ műgyantába ágyaztam be. Az ultravékony met
szeteket REICHERT /Ausztria/ ultramikrotommal készítettem. Az 

elektronmikroszkópos megfigyeléseket részben a SOTE II. számú 

Anatómia Intézetében JEOL /Japán/ JEMbC tipusu készüléken, 
részben a Kertészeti Egyetem Központi Laboratóriumában TESLA 

/CSSR/ BS 242 tipusu készüléken végeztem.
A másik munkafázisban a Brno-i Purkyné Egyetem Biológia Tan
székén az ott dolgozó kollégák közreműködésével és segítségé
vel a freeze-fracturing technikát alkalmaztam Zygosaccharomy- 

ces rouxii KE 0153 és Zygosaccharomyces bailii К élesztőgombák 

tenyészeteinél.
A felfirssitett tenyészeteket 3%-os malátakivonatban 14-16 órát 

28°C-on CHIRANA /CSSR/ vízfürdős rázógépen inkubáltam 

/n=200 min ^/. A sejteket centrifugálással összegyűjtöttem.
A sürü üledékből /pellet/ vett mintákat kis réz lapocskákra 

vitték és folyékony nitrogénnel hütött FREON 22 hűtőközegben 

-160°C-on megfagyasztották. A minta repesztése, szcnezése és 

árnyékolása /platinával/ a Tanszék BALZERS /Svájc/ Készülékén 

történt.
A freeze-fracturing technikához a sejteket kétféleképpen készí
tettem elő; a fagyasztás vagy közvetlenül a tápközegben tör
tént, vagy a sejteket először 3%-os glutáraldehiddel /pH 7,1- 

es foszfátpufferban/ kezeltem, 30%-os glicerinbe vittem és
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éjszakára hűtőszekrénybe helyeztem, majd ezt követően fagyasz- 

tattam.
A replikákat TESLA BS 500-as tipusu /CSSR/ elektronmikrosz
kópon figyeltem meg. Az elektronmikroszkópos felvételek ér
tékelésénél a szakirodalomban /pl. MOOR és MÜHLETHALER, 19 63; 
STEEIBLOVÁ, 1968; NECAS et al., 1968; MATILE et al., 1969; 
NECAS, 1970; BRANTON et al., 1975/ használt nomenklatúrára 

támaszkodtam.

3.3.7 Matematikai-statisztikai módszerek

A kisérletek tervezésénél, elrendezésénél és kivitelezésé
nél arra törekedtem, hogy az eredmények matematikai-statisz
tikai módszerekkel értékelhetők legyenek.
A matematikai-statisztika, mint általános segédeszköz segit 

az egyes kezeléseknek, kölcsönhatásoknak tulajdonítható tény
leges különbségek feltárásában és ezzel megkönnyíti a szakmai 
szempontok szerinti értékelést.
A matematikai-statisztikai számításokban és értékelésben 

DEÁK és NOVÁK /1969/, ill. SVÁB /1973/ könyvére támaszkodtam. 
A kisérletek jellegéből adódóan az eredmények értékeléséhez 

alapvetően két matematikai-statisztikai módszert alkalmaztam.

- a lineáris regresszió számítását korrelációval és
- a varianciaanalízist.

±4D2áE±s_£22£2§:22Í2_22é™ií:ása_korrelációyal

A szaporodáskinetikai, ill. a pusztuláskinetikai vizsgálatok
ban a kvantitatív változók közötti összefüggéseket, az u.n. 

regressziós kapcsolatot a regressziós egyenlettel fejeztem 

ki. Mivel a kísérleti körülmények között találtam olyan ösz- 

szefüggéseket /pl. log-transzformációt követően/, amikor a 

független változó /pl. szaporodási idő/ egységnyi növelésével
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a függő változó /pl. a mért extinkció érték logaritmusa/ 

ugyanazzal az értékkel változott, az összefüggéseket line
áris regressziós egyenlettel Írhattam le. A két változó 

együttes változását, azaz az összefüggés szorosságát a kor
relációs koefficienssel /г/ fejeztem ki. A kapott r-értéket 

a kritikus r-értékek táblázata /SVÁB, 1973/ segítségével, 

5%-os valószínűségi szintet /<к/ alapul véve minősítettem.
A lineáris regressziós egyenlet és a korrelációs koeffici
ens számításához PTK 1072 tipusu Híradástechnika gyártmányú 

programozható zsebszámológépet használtam. A program alapján 

a gép kiadta a lineáris regressziós egyenlet tengelymetszetét 

/а/, meredekségét /b/ és a korrelációs koefficienst /г/.

Kísérletek statisztikai értékelése varianciaanalízissel

A szaporodáskinetikai és a pusztuláskinetikai vizsgálatok 

részben egy-, részben többtényezős kísérletek voltak. Ennek 

megfelelően az eredményeket varianciaanalízissel értékeltem.
A varianciaanalízis, mint értékelési módszer magába foglalja 

a kezeléskülönbségek és a kísérleti hiba kiszámítását /becs
lését/, valamint az ismétlések figyelembevételével ezek össze
vetését, azaz a szignifikanciavizsgálatot. A kísérleti eredmé
nyeket alaptáblázatban, a kisérlet statisztikai analízisét va- 

rianciatáblázatban foglaltam össze.
Többtényezős kísérletek esetén kölcsönhatásokkal is számoltam. 
A számított és a táblázati F-érték /DEÁK és NOVÁK, 1969/ üsz- 

szehasonlitására F-próbát végeztem. Lévén szó mikrobiológiai 
vizsgálatokról, a valószínűségi szintet /<*/ 5%-ban adtam meg. 
Az eredmények értékelésénél a 3.5.2.1 fejezetben példaként az 

egyik varianciaanalízis számitásmenetét részletesen közlöm.
A hiba szórásnégyzete segítségével a választott valószínűségi 
szinten kiszámított legnagyobb különbség, amely még kísérleti 
hibának tulajdonítható, a szignifikáns differencia /SD/.
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Az SD értékeket az 5%-os valószinüségi szinten toil az 

alábbi képlet szerint számitottam ki:
1*•2SD = ti /26/n95%

ahol t a STUDENT-féle táblázatban az o<= 5%-nál az s^ szabad-
9 О

sági fokához tartozó érték; s^ a véletlen szórásnégyzete és 

n az ismétlések száma.
A 3.5.2.2 fejezetben az eltérő elemszámú blokkok esetében a 

következő képlettel dolgoztam:

SD
П1 n2*95% /27/

2 ±-Z»2-.1/.sq2-SD
-2+ nnl /28/2

2 2D a két sQ-ből számitott "eredő" szórásnégyzet.ahol s

A statisztikai elemzések eredményeit az SD érték figyelembe
vételével oszlopdiagrammokban ábrázoltam /v.ö. 3.5.2 és 

3.5.3 fejezetekkel/.

Eredmények3.4

A kísérletekben használt, saját izolálásu élesz
tőgombák meghatározásának eredményei

3.4.1

A 4.-10. táblázat a 3.3.1 fejezetben leirt módon izolált 

élesztőgombák 3.3.2 szerinti meghatározásának adatait fog
lalja össze.

Szaporodáskinetikai vizsgálatok eredményei3.4.2

A szaporodáskinetikai vizsgálatok mérési eredményeire és
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4. táblázat Кloeckera apiculata Stl vizsgalt morfológiai 
és fiziológiai tulajdonságainak üsszefoglalasa

Morfológiai tulaj donságok

Növekedés folyékony 
tápközegben

sejtek 3 nap után citrom alakúak, ová
lisak, megnyúltak 
bipoláris sarjadzás
4 hét után pelyhes üledék, lepedék az 
edény falán

Növekedés szilárd 
táptalajon

sejtek 3 nap után citrom alakúak, ová
lisak, megnyúltak 
bipoláris sarjadzás
4 hét után erőteljes növekedés, áttetsző, 
krémszinü, lapos, szabályos szélű, gyü
mölcsre emlékeztető illatú telepek

Ál-, ill. valódi 
micélium képzés

negativ

Spóraképzés negativ

Fiziológiai tulaj donságok

glükóz 
galaktóz 
szacharóz 
mai tóz

Szénforrások
erjesztése

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehaióz

+

S zénforrások 
aerob

hasznosi tása

glükóz 
galaktóz 
szacharóz 
maitóz 
laktóz 
ra f finóz 
melibióz 
vizoldódó 
keményitő -

D-xilóz 
cellobióz 
trehaióz 
mannit 
К-metil-D- 
glükozid 
eritrit 
m-inozit 
L-ramnóz

+
+

kálium
nitrát 
nátrium- 
nitrit

Nitrogénforrások 
aerob hasznosítása

növekedés 37°C-on: 
arbutinhasitás: 
növekedés 50% glü
kózt tartalmazó táp
közegben :

nega tiv 
negativ

Egyéb fiziológiai 
tulajdonság

pozitiv
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5. táblázat Zygosaccharomyces bailii St2 vizsgált morfoló
giai és fiziológiai tulajdonságainak összefog- 
lalása

Morfológiai tulaj donságok

Növekedés folyékony 
tápközegben

sejtek 3 nap után kerekek, oválisak, 
3-10/m nagyságúak
4 hét után pelyhes üledék, vékony 
gyűrű az edény falán

Növekedés szilárd 
táptalajon

sejtek 3 nap után kerekek, oválisak, 
3-10/í.m nagyságúak
4 hét után közepes növekedés, fehér, 
matt, lapos, szabályos szélű, enyhén 
cakkos, pékélesztőre emlékeztető il
latú telepek

Ä1-, ill. valódi micéli- 
um képzés negativ

Spóraképzés 5 nap után pozitiv acetátos agaron, 
homotalliás haploidok konjugációját 
követően 1,2 sirnafalu zimospóra

Fiziológiai tulaj donságok

Szénforrások
erjesztése

g]ükóz 
galaktóz 
szacharóz 
maitóz

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

+

+

Szénforrások
aerob

hasznositása

glükóz 
galaktóz 
szacharóz 
maitóz 
laktóz 
raffinóz 
melibióz 
vizoldódó 
keményitő

D-xilóz
cellobióz
trehalóz
mannit
o(-metil-D-
glükozid
eritrit
m-inozit
L-ramnóz

+

+
+

+

Nitrogénforrások 
aerob hasznositása

káliumnitrát
nátriumnitrit

növekedés 37°C-on: 
arbutinhasitás: 
növekedés 50% glükózt 
tartalmazó tápközeg
ben:

pozitiv
negativ

Egyéb fiziológiai tu
lajdonságok

pozitiv



78

7,уgosaccharomyces_b ailii К vizsgált morfológiai 
és fiziológiai tulajdotiságainak összefoglalása

6. táblázat

tulaj donságokMorfológiai

a sejtek 3 nap után kerekek, oválisak, 
3-10/im nagyságúak, a tenyészet erjed 
4 hét után csomós üledék

Növekedés folyékony 
tápközegben

a sejtek 3 nap után kerekek, oválisak, 
3-10/tm nagyságúak
4 hét után közepes növekedés, enyhén 
cakkozott szélű, lapos, kétharmad 
részt barnás elszineződésü, pékélesz
tőre emlékeztető illatú telepek

Növekedés szilárd 
táp talajon

5 nap után anaerob körülmények között 
pozitiv /+/

Ál-, ill. valódi 
micélium képzés

pozitiv malátás, ill. élesztőkivonat 
- malátás agaron, homotalliás haploid 
sejtek konjugációja után 1,2 ill. 4 
simafalu, kerek zimospóra

Spóraképzés

tulajdonságokFiziológiai

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

glükóz 
gálák tóz 
szacharóz 
maitóz

Szénforrások
erjesztése

+

D-xilóz 
се 1lobióz 
trehalóz 
mannit 
o<-meti 1-D- 
glükozid 
e r i t r i t 
m-.inozi t 
L-ranmóz

glükóz 
gáláktóz 
szacharóz 
mai tóz 
laktóz 
raffinóz 
melibióz 
vizoldódó 
keményitő

Szénforrások
aerob

hasznosítása

+
+

+
+

káliumnitrát 
nátriumnitrit

Nitrogénforrások 
aerob hasznosítása

növekedés 37°C-on: 
arbutinhasitás: 
növekedés 507> glü
kózt tartalmazó 
tápközegben:

Egyéb fiziológiai 
tulaj donság

gyenge
negativ

pozitiv

*
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7. táblázat Zygosaccharomyces rouxii St3 vizsgált morfoló
giai és fiziológiai tulajdonságainak összefog- 
lalása

Morfológiai tulaj donságok

Növekedés folyékony 
táptalajon

a sejtek 3 nap után kerekek, ritkán 
oválisak
4 hét után üledék és gyűrű az edény 
falán

Növekedés
szilárd táptalajon a sejtek 3 nap után kerekek, hosszú

kásak, ill. tojásdadok 
4 hét után közepes növekedés, szabá
lyos szélű, fehér, matt, lapos, gyü
mölcs illatra emlékeztető telepek

Ál-, ill. valódi mi- 
célium képzés negativ

Spóraképzés pozitiv V8 agáron, homotalliás haploid 
sejtek konjugációja után 1,2, ill. 4 
kerek, simafalu zimospóra

Fiziológiai tulaj donságok

Szénforrások
erjesztése

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

+

+
+

Szénforrások
aerob

hasznosítása

D-xilóz
cellobióz
trehalóz
mannit
o(-rnetil-D-
glükozid
eritrit
m-inozit
L-ramnóz

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz
laktóz
raffinóz
melibióz
vizoldódó
keményitő

+
+
+
+ +

Nitrogénforrások 
aerob hasznosítása

káliumnitrát - 
nátriumnitrit-

növekedés 37°C-on: pozitiv 
arbutinhasitás:

Egyéb fiziológiai 
tulajdonságok negativ

növekedés 50% glükózt tartalmazó
pozitiv

növekedés 60% glükózt tartalmazó
pozitiv

tápközegben:

tápközegben:
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8. Láblázat Zygosaccharomyces rouxii T13 vizsgált morfo
lógiai és fiziológiai tulajdonságainak össze
foglalása

Morfológiai tulajdonságok

Növekedés
folyékony tápközegben

sejtek 3 nap után kerekek, oválisak 

4 hét után laza üledék

Növekedés
szilárd táptalajon

sejtek 3 nap után kerekek, oválisak 
4 hét után jó növekedés, krémszinü, 
fényes, középen bemélyedt, szabályos 
szélű telepek

Ál-, ill. valódi mi- 
célium képzés

negativ

Spóraképzés pozitiv V8 agaron, homotalliás haploid 
sejtek konjugációját követően 1,2, 
ill. 4 kerek, simafalu zimospóra

Fiziológiai tulajdonságok

Szénforrások
erjesztése

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

+

Szénforrások
aerob

hasznositása

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz
laktóz
raffinóz
melibióz
vizoldódó
keményitő

D-xilóz
cellobióz
trehalóz
mannit
o(-metil-D-
glükozid
eritrit
m-inozit
L-ramnóz

+
+
+
+ +

Nitrogénforrások 
aerob

hasznositása

káliumnitrát - 
nátriumnitrit-

növekedés 37°C-on: 
arbut inhasi tás:

Egyéb fiziológiai 
tulajdonság

negativ 
negativ

növekedés 50% glükózt tartalmazó 
tápközegben: 
növekedés 60% glükózt tartalmazó

pozitiv

pozitiv

tápközegben:
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9. táblázat Zygosaccharomyces rouxii T15 vizsgált morfo
lógiai és fiziológiai tulajdonságainak ösz-
szefoglalása

Morfológiai tulajdonságok

Növekedés
folyékony tápközegben

sejtek 3 nap után kerekek, ritkán 
oválisak
4 hét után kevés üledék

Növekedés
szilárd táptalajon

sejtek 3 nap után kerekek, ritkán 
oválisak
4 hét után jó növekedés, krémszinü, 
fényes, középen kissé bemélyedő, 
szabályos szélű, sima felületű te
lepek

Ál.-, ill. valódi micé- 
lium képzés

negativ

Spóraképzés pozitiv acetátos agaron, homotalliás 
haploid sejtek konjugációját követő
en 1-4 kerek, simafalu zimospóra

Fiziológiai tulajdonságok

Szénforrások
erjesztése

glükóz 
gáláktóz 
szacharóz 
maltóz

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

+

+

Szénforrások
aerob

hasznosítása

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz
laktóz
raffinóz
melibióz
vizoldódó
keményitő

D-xilóz
cellobióz
trehalóz
mannit
o(-metil-D-
glükozid
eritrit
m-inozit
L-ramnóz

+
+
+
+ +

Nitrogénforrások
aerob

hasznosítása

káliumnitrát 
nátriumnitrit

növekedés 37°C-on: 
arbutinhasitás: 
növekedés 50% glükózt 
tartalmazó tápközeg
ben :
növekedés 60% glükózt 
tartalmazó tápközeg
ben :

Egyéb fiziológiai 
tulaj donság

pozitiv
negativ

pozitiv

pozitiv
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ДО. táblázat Zygosaccharomyces rouxii TH-1 vizsgált mor
fológiai és fiziológiai tulajdonságainak
összefoglalása

Morfológiai tulaj donságok

Növekedés
folyékony tápközegben

a sejtek 3 nap után kerekek, ritkán 
oválisak
4 hét után laza üledék

Növekedés
szilárd táptalajon a sejtek 3 nap után kerekek, ritkán 

oválisak
4 hét után jó növekedés, krémszinü, 
fényes, középen bemélyedt, szabályos 
szélű telepek

Ál-, ill. veilódi ini- 
célium képzés

negativ

Spóraképzés pozitiv acetátos agaron, homotalliás 
haploid sejtek konjugációja után 
1-4 simafalu kerek zimospóra

Fiziológiai tulajdonságok

Szénforrások
erjesztése

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz

laktóz 
raffinóz 
melibióz 
cellobióz 
trehalóz

+

+

Szénforrások
aerob

hasznositása

D-xilóz
cellobióz
trehalóz
mannit
o(-metil-D-
glükozid
eritrit
m-inozit
L-ramnóz

glükóz
galaktóz
szacharóz
maltóz
laktóz
raffinóz
melibióz
vizoldódó
keményitő

+
+
+

++

káliumnitrát 
nátriumnitrit

Nitrogénforrások 
aerob hasznositása

növekedés 37°C-on:negativ 
arbutinhasitás:

Egyéb fiziológiai 
tulajdonság negativ

növekedés 50% glükózt tartalmazó 
táptalajon: 
növekedés 60% glükózt tartalmazó 
táptalajon:

pozitiv

pozitiv
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és azok féllogaritmusos ábrázolására a 11.-12. táblázat, 
ill. a 15.-16. ábra ad példát. A 3.3.3 pontban leirt mó
don az élesztőgombák szaporodásának exponenciális szakasza 

logaritmusos transzformációval linearizálnató. E szakasz 

egyenletéből a szaporodási sebességi együttható f/lf t ill. 

az átlagos generációs idő /g/ kiszámitható.
A vizsgált élesztőgombák szaporodáskinetikai paramétereit 

a 13.-14. táblázat foglalja össze.
A közeg vizaktivitásának és a tesztmikrobák előtenyésztésé- 

nek a szaporodásra gyakorolt hatását vizsgáló kísérletek mé
rési eredményeinek bemutatására a 17.-18, ábra ad példát. A 

kísérletek eredményeit a 15.-17. táblázat foglalja össze.

3.4.3 Pusztuláskinetikai vizsgálatok eredményei

A 18.-21. táblázat, ill. a 19. -22. ábra - tipikus példaként - 

a Zygosaccharomyces rouxii Tl5-tel különböző vizaktivitásu 

közegekben végzett hőpusztulási kísérletek eredményeit tar
talmazza. A Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 és a Saccharo
myces cerevisiae KE 0150 hőpusztulási paramétereit a 

22.-23. táblázatban közlöm.
A cukortürő élesztőgombákkal végzett pusztuláskinetikai 
vizsgálatok második fázisának eredményei közül a "lépcsőze
tes" túlélési görbére és az abból számított hőpusztulási és 

ARRHENIUS görbére a 23. ábra ad példát. Az ebben a munkafá
zisban meghatározott hőpusztulási paramétereket a 23.-25. táb
lázat foglalja össze.

3.4.4 Protoplasztok képzése és regenerálódása

A 3.3.5 fejezetben leirtak szerint végzett kísérletekben ké
szült mikrofotók közül a 24.-27. ábra mutat be néhányat.
A képekkel a következő témákat kivántam illusztrálni:

fi/ A sejtek, a protoplasztok alakja;
/ü/ A regenerálódott protoplasztok szaporodása;
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11. táblázat Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szaporodása
a„-0,996 értéknél /4% glükózban/

Levegőztetett tenyé
szet

Nem levegőztetett tenyé
szet

i
/óra/

1.parallel 2.parallel 1.parallel 2.parallel

Ext lg Ext Ext lg Ext Ext lg Ext Ext lg Ext

0,055 -1,26 
0,140 -0,85 
0,225 -0,65 
0,320 -0,50 
0,430 -0,37 
0,490 -0,31 
0,530 -O,28 
0,560 -0,25 
0,560 -0,25

10 0,055 -1,26 
0,155 -0,87 
0,225 -0,65 
0,315 -0,50 
0,430 -0,37 
0,490 -0,31 
0,530 -0,28 
0,550 -0,26 
0,550 -0,26

12 0,026 -1,59 
0,064 -1,19 
0,095 -1,02 
0,123 -0,91 
0,170 -0,77 
0,200 -0,70 
0,260 -0,59 
0,305 -0,52 
0,310 -0,51 
0,360 -0,44

0,026 -1,59 
0,062 -1,21 
0,092 -1,04 
0,125 -0,90 
0,158 -0,80 
0,185 -0,73 
0,260 -0,59 
0,295 -0,53 
0,310 -0,51 
0,365 -0,44

14
16
18
20
22
24
26
28
48

i: szaporodási idő; Ext: extinkció

J9&f Uh]
fp30

-Qfi

-<o

4t

Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szaporodása 

а^=0,99 6 ér Léknél /4% glükózban/

R: levegőztetett tenyészet; nR: nem levegőztetett 

tenyészet

15. ábra



85

12. táblázat Zygosaccharomyces rouxii T15 szaporodása
a„=0,846 értéknél /60% glükózban/

Levegőztetett tenyé
szet

Nem levegőztetett tenyé
szet

i
/óra/

1.parallel 2.parallel 1.parallel 2.parallel

Ext lg Ext Ext lg Ext Ext lg Ext Ext lg Ext

0,182 -0,74 
0,275 -0,56 
0,328 -0,48 
0,405 -0,39 
0,458 -0,34 
0,550 -0,26 
0,595 -0,23 
0,640 -0,19

20 0,142 -0,85 
0,236 -0,63 
0,272 -0,57 
0,378 -0,42 
0,425 -0,37 
0,522 -0,28 
0,572 -0,24 
0,618 -0,21

0,039 -1,41 
0,075 -1,13 
0,063 -1,20 
0,080 -1,10 
0,100 -1,00 
0,118 -0,93 
0,152 -0,82 
0,255 -0,59 
0,258 -0,59 
0,305 -0,52 
0,458 -0,34

0,032 -1,50 
0,055 -1,26 
0,061 -1,21 
0,088 -1,06 
0,100 -1,00 
0,118 -0,93 
0,152 -0,82 
0,255 -0,59 
0,252 -0,60 
0,322 -0,49 
0,440 -0,36

22
24
26
28
32
36
40
4 3
46
63

i: szaporodási idő; Ext: extinkció

IgExi i[hj
АО

Zygosaccharomyces rouxii Ti5 szaporodása 

av=0,846 értéknél /60% glükózban/
R: levegőztetett tenyészet; nR: nem levegőztetett 

tenyészet

16. ábra
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13. táblázat Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szaporodás-
kinetikai paramétereinek összefoglalása

av Tenyésztés p Szaporodási görbe li- 
módja nearizálható szaka -

szának egyenlete

r 9n
-1/óra / /óra/

1. lgExt=-2,750040,1525i
2. lgExt=-2,7567+0,1525i

0,9808 3 0,3512 1,97 
0,9873 3 0,3512 1,97R

0,996
1. lgExt=-2,2700+0,0775i
2. lgExt=-2,2900+0,0775i

0,9984 3 0,1785 3,88 
0,9984 3 0,1785 3,88nR

1. lgExt=-2,3167+0,0875i
2. lgExt=-2,6600+0,106QÍ

0,9966 3 0,2015 3,44 
0,9994 3 0,2441 2,84R

0,956
1. lgExt=-3,0900+0,0800i
2. lgExt=-4,0967+0,11751

0,9777 3 0,1842 3,76 
0,9981 3 0,2706 2,56nR

1. lgExt=-3,4350+0,11251
2. lgExt=-3,5900+0,12ü0i

0,9656 3 0,2591 2,68 
0,9774 3 0,2764 2,51R

0,897
1. lgExt=-2,1420+0,05lOi
2. lgExt=-2,2220+0,0530Í

0,9941 5 0,1175 5,90 
0,9989 5 0,1221 5,68nR

1. lgExt=-3,1367+0,0700i
2. lgExt=-3,99 6 7+0,09 50i

0,9867 3 0,1612 4,30 
0,9568 3 0,2188 3,17R

0, 846
1. lgExt=-l,6791+0,0365i 

lgExt=-l,66 3 5+0,037 2i
0,9941 4 0,0841 8,24 
0,9959 5 0,0857 8,09nR 2.

1. lgExt=-2,3540+0,0320Í
2. lgExt=-2,3660+0,0330Í

0,9998 4 0,0737 9,41 
0,9998 4 0,0760 9,12R

0,765
0,99985 4 0,0527 13,14 
0,99999 4 О/9500 13,99

lgExt=-2,1791+0,0229i 
lgExt=-2,0630+0,0215i

1.nR 2.

av: tápközeg vizaktivitás értéke; R: levegőztetett tenyészet; 
nR: nem levegőztetett tenyészet;

párhuzamosok; r: korrelációs koefficiens; n: regressziós 

egyenes pontjainak száma:
szaporodási sebességi együttható; g: generációs idő

P:

r-
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14. táblázat Zygosaccharomyces rouxii T15 szaporodáskineti
kai paramétereinek összefoglalása

av Tenyésztés p Szaporodási görbe li- 
módja nearizálható szaka -

szának egyenlete
Ar n g
-í/óra //óra/

1. lgExt=-l,3283+0,1075Í 0,99991 3 0,2476 2,80
2. lgExt=-l,3800+0,lOOOi 1,0000 3 0,2303 3,01R

0,996
1. lgExt=-l,6533+0,1275i
2. lgExt=-l,6367+0,1275i

0,99994 3 0,2936 2,36 
0,99994 3 0,2936 2,36nR

1. lgExt=-l,5180+0,0790i
2. lgExt=-l,3671+0,0698i

0,9981
0,9956

5 0,1819 3,81
6 0,1607 4,31R

0,956
1. lgExt=-l,7867+0,0900Í
2. lgExt=-l,6417+0,0825i

0,9980 
0,99985 3 0,1900 3,65

3 0,2073 3,34nR

1. lgExt=-l,8420+0,0565i
2. lgExt=-2,1700+0,0675i

0,9800
0,9770

4 0,1301 5,32 
4 0,1555 4,46R

0, 897
1. lgExt=-l,9700+0,0431Í
2. lgExt=-l,9760+0,0460i

0,9847
0,9748

5 0,0990 7,00 
5 0,1059 6,54nR

1. lgExt=-l,6814+0,0411i
2. lgExt=-2,0057+0,0506Í

0,9348
0,9552

4 0,0948 7,31 
4 0,1165 5,95R

0,846
1. lgExt=-2,4340+0,05131 0,99991 4 0,1181 5,87
2. lgExt=-2,7840+0,0649Í 0,9910 4 0,1494 4,64nR

1. lgExt=-2,3480+0,0510i
2. lgExt=-2,4090+0,0530i

0,9980
0,9841

4 0,1175 5,90 
4 0,1221 5,68R

0, 765
1. lgExt=-2,3222+0,0282i
2. lgExt=-2,3443+0,0291i

0,9778
0,9327

3 0,0650 10,66 
3 0,0671 10, 33nR

a^.: tápközeg vizaktivitás értéke; R: levegőztetett tenyészet; 

nR: nem levegőztetett tenyészet; 
p: párhuzamosok;
r: korrelációs koefficiens;
n: regressziós egyenes pontjainak száma;

szaporodási sebességi együttható; 
generációs i dőg:
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Ы.

io

os

Ol

io40 t/h)

17. ábra Zygosaccharomyces rouxii T15 szaporodása
а^=0,995 értékű közegben különböző előtenyésztés 

után /a^“l; a| -0,940; a^-0,853/v2-0,995; a|v3

Ért.

10

0.1-

hó i(h]20 30 S0

Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szaporodása 

különböző vizaktivitásu közegekben 

av_=0,995; a_v2=0,9 40; a_4=0,853/ azonos körülmé
nyek /а^~1/ között történt előtenyésztés után

18. ábra
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15. táblázat Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szaporodás
kinetikai paramétereinek összefoglalása kü
lönböző előtenyésztések esetén

a/ p Szaporodási görbe li- 
nearizálható szakaszá

nak egyenlete

a r n A gV V -1/óra //óra/

1. lgExt=-2,0891+0, 129 7i
lgExt=-2,0789+0,1275i

0,9544
0,9436

4 0,2988 
4 0,2936

2,32
2,36

-1 2.
1. lgExt=-2,119 2+0,15251

lgExt=-l,8892+0,1325i
0,9873
0,9700

3 0,3512 
3 0,3052

1,97
2,270,995 *

~1 1. lgExt=-l,2660+0,0660i
lgExt=-l,3956+0,Q797i

4,56
3,78

1,0000 
0,9587

3 0,1520
4 0,18340,940 2.

lgExt=-l,4671+0,0768i
lgExt=-l,6080+0,0865Í

1. 4 0,1768 
4 0,1991

3,92
3,48

0,9977
0,98820,853 2

1. lqExt=-2,2258+0,1625i 
lgExt=-2,2908+0,1675i

0,9934 3 0,3742 1,85
0,99996 3 0,3358 1,80-1 2.

1. lgExt=-l,8519+0,106li 
lgExt=-l,8833+0,I040i

2,84
2,89

0,9156
0,9679

4 0,2443 
4 0,23950,995 2

0,995 1. lgExt=-l,3515+0,0771i 
lgExt=-l,3085+0,0747i

0,9825
0,9520

4 0,1776 
4 0,1719

3,90
4,030,940 2

1. lgExt=-l,5309+0,0813i 
lgExt=-l,6444+0,0884i

4 0,1872 
4 0,2036

0,9513
0,9819

3,70
3,400,853 2

1. lgExt=-l,7266+0,0708i 
lgExt=-l, 83 77+0,0757i~

0,9967
0,9896

3 0,1630 
3 0,1743

4,25
3,98-1 2.

0,995 2* lgExt=-l,5789+0,0613i 
lgExt=-l,5520+0,0600Í

0.9985
0,9873

3 0,1412
4 0,1383

4,91
5,010,9 40 1. lgExt=-l,5796+0,0756i 

lgExt=-l,7692+0,085Qi
0,9940 3 0,1741 3,98
0,9956 3 0,1957 3,540, 940 2.

lgExt=-2,0800+0,08001 
lqExt=-2,0237+0,Q729i

1. 1,0000 3 0,1842 3,76
0,99988 3 0,1679 4,130,853 2

lgExt=-l,5344+0,02551 
lgExt=-l,4177+0,0215Í

О , 9 8o 5
0,9707

4 0,0518 13,39
3 0,0496 13,97

1.~1 2.
lgExt=-.l, 5904+0,02 301 
lgExt=-l , 6384+0,02371 
IgEx t=-1,5 9 72 +0,02 4 6Í 
lgExt=-3 , 6434+0,0296i 
lgExt=-l, 5 371+0,02251 
lgExt--l, 5 352+0,02 24i

0,9994
0,9994

5 0,0529 13,11
6 0,0546 12,69

1.0,995 *
0,853 0,9613 4 0,0566 12,25 

0,9703 4 0,0682 10,16 
0,9087 11 Ö, 05 Г8 13,39“ 
0,9974 5 0,0516 13,43

1.0,940 *
1.0, 853 2.

av: tenyésztő közeg vizaktivitása;

a^: előnevelő közeg vizáktivitása; 
p: párhuzamosok;
r: korrelációs koefficiens;
n: regressziós egyenes pontjainak száma:

szaporodási sebességi együttható; 

g: generációs idő
Ji:
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Ifi. táblázat Zygosaccharomyces rouxii TI5 szaporodáskinetikai
paramétereinek összefoglalása különbözo előte-
nyésztések esetén

a' Szaporodási görbe li- 
nearizálható szakaszá

nak egyenlete

a P gr n AV V
/óra '*'//6ra/

1. ]gExt=-l,1700+0,0750Í 
lgExt=-l,0967+0,0650i 
lgExt=-0, 8070+0,044~5í 
lgExt=-Q,8333+0,0450i

1,0000 4 
0,9990 3

0,1727
0,1497

4,01
4,62

~1
2.
1. 0,9966 4 

0,9919 3
0,1025 
0,1036

6,76
6,690,995 2.-1 1. lgExt=-0,7010+0,0485Í

lgExt=-0,7196+0,0521i
0,9976 4 
0,9984 4

0,1117
0,1200

6,20 
5,780,940 2.

1. lgExt=-1,0500+0,07501
lgExt=-0,9667+0,0750i 
lgExt.=-1,09 40+0,066 5i
lgExt=-l,1080+0,06801

1,0000 3 
0,9993 3

4,01
4,01

0,1727
0,17270,853 2.

1 . 0,9911 4 
0,9961 4

4,53
4,43

0,1531
0,15661 2.

1. lgExt=-0,9280+0,0580i
lgExt=-0,8800+0,0525i

0,9991 4 
0,9986 4

5,19
5,73

0,1336
0,12090,995 2.0,995 lgExt=-0,7180+0,05051

lgExt=-Q,6794+0,0482j
1. 0,9916 4 

0,9988 4
0,1163
0,1109
0,1497
0,1670

5,96
6,250,9 40 2.

1. lgExt=-0,8867+0,0650i
lgExt=-0,9717+0,072 5i

0,9990 3 
0,9951 3

4,63
4,150, 853 2.

1. lgExt=-l,7064+0,0580i 
lgExt=-l,8159+0,0605i

0,9962 8 
0,9922 7

5,18
4,98

0,1337 
0,1392 
О,1050 
0,1255

^1 2.
1 . lgExt=-l,4364+0,0456i

lgExt=-l, 5280+0,054 5i
0,9928 6 
0,9823 5

6,60
5,520, 995 2.0,940 О Д0Б"3

0,1195
lgExt=-l,2329+0,0457i
lgExt=-l,3097+0,0519i

1. 0,9982 7 
1,0000 9

6758
5,800,940 2.

lgExt=-l,2950+0,04501 
lgExt=-l,5000+0,0515i

1. 0,9988 4 
0,9692 4

0,1036
0,1186

6,69
5,840,853 2 .

lgExt=-3,8620+0,0588i 
lgExt=-3,0680+0,0390i

1. 0,9991 5 
0,9987 4

0,1354
0,0898

5,12
7,72~1 2.

lgExt=-2,9816+0,0388i
lgExt=-3,2746+0,04511

1. 0,9923 4 
0,9713 4

0,0894
0,1040

7,76
6,670,995 2.0,853 lqExt=-l,8054+0,04861 

lgExt=-l,7384+0,04631
1. 0,9518 5 0,1190 6,19

0,9237 4 0,1066 6,500,940 2.
lgExt=-0,8900+0,0250Í
lqExt=-2,0060+0,036QÍ

1. 0,9915 4 0,0576 12,04
0,9928 4 0,0829 8,360, 853 2.

a^: tenyésztő közeg vizaktivitása; 
a^: előnevelő közeg vizaktivitása; 

párhuzamosok; 
korrelációs koefficiens; 

regressziós egyenes pontjainak száma; 
szaporodási sebességi együttható; 
generációs idő

P
r
n

g
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17. táblázat Saccharomyces cerevisiae KE 0150 szaporodás-
kinetikai paramétereinek összefoglalása kü
lönböző előtenyésztések esetén

a' p Szaporodási görbe li-
nearizálható szakaszá

nak egyenlete

a Ar n gV V
-1/óra / /óra/

1. lgExt=-0,9914+0,0571i
2. lgExt=-0,8814+0,0471i

0,9991 3 0,1316 5,27
0,9986 3 0,1086 6,38

-1
1. lgExt=-0,99 20+0,04 60i
2. IgExt=-1,0617+0,0450i

0,9967 4 0,1059 6,54
0,9980 3 0,1036 6,690,995

~ 1 1. lgExt=-2,0090+0,09lOi
2. lgExt--l,5220+0,0580i

0,980550,2096ITT!
0,9494 5 0,1336 5,190,940

1. lgExt=-2,9271+0,0494i
2. lgExt=-2,6885+0,0447i

0,99998 4 
0,99999 4

0,1138
0,1030

6,09
6,730,853

1. lgExt=-l,1325+0,0775i
2. lgExt=-l,4765+0,1055i

0,9984 3 0,1785 3,88
0,9484 4 0,2430 2,85-1

1. lgExt=-l,5408+0,0925i
2. lgExt=-l,2025+0,0775i

0,9970 3 0,2130 3,25
0,9984 3 0,1785 3,880,995

0,995 lgExt=-l,8526+0,0837i 
lgExt=-l,7325+0,0755i

1. 0,9943 4 0,1928 3,60
0,9859 5 0,1739 3,990,9 40 2.

1. lgExt=-2,6879+0,0475i
2. lgExt=-2,7071+0,0494i

0,99997 4 
0,99998 4

0,1094
0,1138

6,33
6,090,853

1. lgExt=-2,0178+0,0438i 
lgExt=-2,1178+0,0448i

0,9924 4 0,1008 6,88
0,9942 3 0,1031 6,721 2.

1. lgExt=-2,1475+0,0450i
2. lgExt=-2,1567+0,0400Í

1,0000 3 0,1036 6,69
0,9887 3 0,0921 7,520,995

0,940 lgExt=-2,3317+0,0432i 
lgExt=-2,4496+0,047 5i

1. 0,9986 3 0,0995 6,96
0,9887 3 0,1094 6,340,9 40 2.

0,1081
0,1030

6,41
6,73

1. lgExt=-2,9500+0,0469i
2, lgExt=-2,8885^"0,04 4 7i

0,99999 4 
0,99999 40,853

1.-1 2.
1.0,995 2.0,853 1.0,940 2.
1 .0,853 2.

a^: tenyésztő közeg vizaktivitása; 
a^: előnevelő közeg vizaktivitása; 

párhuzamosok; 
korrelációs koefficiens; 

regressziós egyenes pontjainak száma: 
szaporodási sebességi együttható; 
generációs idő

P:
r:
n:

A:
g:



Zygosaccharcmyces rouxii T15 hőpusztulási vizsgálatának mérési adatai és számolt paraméterei a 1 esetén /0,5% szacharózban/1£. táblázat

Kőpusztulási görbe görbeARRHENIUSTúlélési görbe
P

Ti briM - 1
di

/min“-*-/ /min/

I /Х104/ ARRHENIUS görbe 
1i , egyenlete

/ К 1 /

i E/xlO5/ 

/Jnol ■*■/

ti
IgN л Hőpuaztulási görbe 

egyeijlete
D= F z k=2, 303k'

/К/ /min“1/ lgk
ГН ГАk' IgD

/°С/ /К//min/ /°С/

0,5 46,6 6,66
48,1 6,53

1.5 49,5 6,27 
50,8 5,80

2.5 51,7 5,22 
52,6 4,30

3.5 53,5 2,80

3,85 0,585 
1,92 0,284 
1,06 0,027 
0,86 -0,065 
0,54 -0,265 
0,33 -0,477

47,35 320,35 0,26
48,8 321,80 0,52
50.15 323,15 0,94
51,25 324,25 1,16
52.15 325,15 1,84
53,05 326,05 3,00

0,60
1,20
2,16
2,67
4,24
6,91

-0,22 31,216 
0,08 31,075 
0,34 30,945 
0,43 30,840 
0,63 30,755 
0,84 30,670

1

lgk=57,6218-1,8524- ~1.2 IgDf8,9754-0,1776t± -0,9945 5,63 -0,9915 3,54
Ti

3

0,5 46,6 6,76
48,0 6,64 

2 1,5 49,4 6,40
50.5 b,02

2,5 51,6 5,40
52.6 4,48

31,22147,3 320,30 0,24
48,7 321,70 0,48
49,95 322,95 0,76
51,05 324,05 1,24
52,1 325,10 1,84

4,17 0,620 
2,08 0,319
1/32 o,119
0,81 -0,093 
0,84 -0,265

0,55
1,11
1,75
2,86
4,24

-0,26 
0,04 31,085
0,24 30,965 
0,46 30,859 
0,63 30,760

1

lgk=59,6961-1,9199- TlgD=9,2540 -0,1829^ -0,9987 5,472 -0,9989 3,67T.1
3

p: párhuzamosok; i: mintavételi időpontok; t^: mért hőmérséklet; N: aktuális túlélő sejtszám; h, T^: interpolált hőmérséklet; k'k: pusztulási sebességi 
együttható; D: tizedelődési idő; r^, гд: korrelációs koefficiens; z: z-érték; E: látszólagos aktiválási energia

Ighl lgk

V- V
í в6 г

ом- ом-
4,1. parallel

5Г5
«
\

\u Цк-1)V SLbS w
\Hj i, furatul 2pqr*MtJ ■\
\

-№• 'VrTin 33 ilmin] \
a/ b / с/

19. ábra Zygosaccharawces rouxii T15 túlélési /а/, hőpusztulási /Ь/ és ARRHENIUS görbéje /с/ а^ 1 esetén /0,5% szacharózban/



Zygosaccharomyces rouxii T15 hőpusztulási vizsgálatainak mérési adatai és számolt paraméterei a_=0,995 esetén /8,5 % szacharózban/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  —■—- — *—•---------- ■—   ------------------------------------------------------------------------------------------- *    -------------------------------V--------------------------------------------------

19. táblázat

Hopus ztulási g ö r b e ARRHENIUS görbeTúlélési görbe

^/xlO4/ areheNIUS görbe
i -1 , egyenlete
/К •/

1-dlgNi t t.
IgN 1 E/xlO5/

/Jmol

Ti Hőpusztulási görbe 
egyenlete

k'= z k=2,303k' , , lgk
/К/ /min X/

D- —m ГН ГАk' lepdi^ /min/ /°С/ /°С/ /К/ /min-!/ /min/

1 48,1 6,53
1.5 49,5 6,40

50.6 6,17
2.5 51,7 5,74

52.6 5,02

48,80 321,80
50,05 323,05
51.15 324,15
52.15 325,15

3,85 
2,17 
1,16 
0,69 -0,16

0,59
0,34
0,07

0,26
0,46
0,86
1,44

0,60 -0,22 31,075
1,06 
1,98 
3,32

0,03 30,955 
0,30 30,850 
0,52 30,755

lgk=72,3137-2,33451 2 lgD=ll,6120-0,2256t± -0,9991 4,43 -0,9991 4,47T.
1

3

47,8 6,50
1.5 49,2 6,38

50,3 6,15
2.5 51,3 5,77
3 52,2 5,23

1 48,50 321,50
49.75 322,75
50,80 323,80
51.75 324,75

0,62
0,34
0,12

4.17
2.17 
1,32 
0,93 -0,03

0,55 -0,26 31,104 
1,06 0,03 30,984 
1,75 0,24 30,883 
2,49 0,40 30,793

0,24
0,46
0,76
1,08

lgk=65,9236-2,1273-|
4

2 2 lgD=10,3925-0,2018t -0,9974 4,96 -0,9977 4,07i

p: párhuzamosok; i: mintavételi időpontok; tm: mért hőmérséklet; N: aktuális túlélő sejtszám; t^, T^: interpolált hőmérséklet; k', k: pusztulási sebesség, 
együttható; D: tizedelődési idő; rR, гд: korrelációs koefficiens; z: z-érték; E: látszólagos aktiválási energia

lgkIgÚ№ t„['C]/9W tmiv

o,t ■ <!»■

\

\6--6**
\

Q4-a*«-
^ 4,2./юга Id

l

\5-

/

k-l \tje] 3Gfl hi

\ Utol
\

«.•*1.1
\2-parallelt parallel

-ом--QV
1 * iímin]11 i Imii]1

a/ b/ с/

Zygosaccharomyces rouxii T15 túlélési /а/, hőpusztulási /Ь/ és ARRHENIUS görbéje /с/ av=0,995 esetén /8,5 ° szacharózban/20. ábra
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20. táblázat Zygosaccharcrnyces rouxii T15 hőpusztulási vizsgálatainak mérési adatai és számolt paraméterei a„=0,940 esetén /48,5%szacharózban/

Hőpusztulási görbe görbeTúlélési ARRHENIUSgörbe

E/xlO5/

/Jrnol-1/

,_-dlgN 1 i /xl°4/ 
1

z k=2,303k'

-a ^
i T± к ■ D=t 4 гн ГАk'dim Hopusztulási görbe 

egyenlete
ARRHENIUS görbe 

egyenlete
P IgN _ lgD

1° С/ /К/ /min 1 / /min/ /К X//min/ /°С/ /К/ /min
i
i

I1
! 2.5 52,3 6,58

53,3 6,38
1. 3,5 54,3 6,08

55,2 5,62
4.5 55,9 4,93

52.8 325,80 0,4 2,5 0,40
53.8 326,80 0,6 1,67 0,22 
54,75 327,75 0,92 1,09 0,04 
55,55 328,55 1,38 0,72 -0,14

0,92
1,38
2,12
3,18

-0,04 30,694 
0,14 30,600 
0,33 30,511 
0,50 30,437

3 Ilgk=64,4231-2,1004- JIgEKLO,7130-0,1952^ -0,9988 5,12 -0,9992 4,02
Ti4!

2,5 52,5 6,57
53,5 6,36

2.3,5 54,5 6,02
55,3 5,50

.4,5 56,2 4,74

2,38 0,38 
1,47 0,17 
0,96 -0,02 
0,66 —0,18

53,0 326,00 
54,0 327,00 
54,9 327,90 
55,75 328,75

0,42
0,68

-0,01 30,675 
0,19 30,581 
0,38 30,497 
0,54 30,418

0,97
1,57
2,40
3,50

3 1
lgD=ll,2166-0,2045t± -0,9997 4,89 lgk=66,0244-2,1527- = -0,9998 4,121,04 Ti4 1,52S

p: párhuzamosok; i: mintavételi időpontok; tm: mért hőmérséklet; N: aktuális túlélő sejtszám; t^;T^: interpolált hőmérséklet; k', k: pusztulási sebességi 
együttható; D: tizedelődési idő; rH, гд: korrelációs koefficiens; E: látszólagos aktiválási energia

í

!
í

ДО tK[X] ДО tM['Cj IgP Igk*

\ o.tV-
\

■t.6 •>« C-ÍG \
О

\

\ i.,Z. par a HejparallelOJt' oyt\ \

F- П 5-5k 4 \V.i /9w

Sl Vе M bel
/,fOVk-SL k-52.

\iparait! 2. poraiéi

-0.V -o,vкi ** i[miri]2.Úrin]
a/ w cl

Zygesaccharcmyces rouxii T15 túlélési /а/, hőpusztulási /Ь/ és ARRHENIUS görbéje /с/ ат/=О,940 esetén /48,5% szacharózban/21. ábra

!



Zygosaccharomyces rouxii T15 hopusztulási vizsgálatainak mérési adatai és számolt paraméterei a„=0,853 esetén /8,5% szacharózban/21. táblázat

Hopusztulási görbeTúlélési görbe ARRHENIUSgörbe

-dlgN
E fylCT* / 

/Jmol

k1 l 4т /хЮ4/D= —i t T.
1ti z k=2,303k' 

/К/ /min 1/

Hopusztulási görbe 
egyenlete

ARRHENIUS görbe 
egyenlete ГАd.i гн lgkk* lgDIgNP Í-1 / к -1//min/ /°С/ /°С/ /К/ /min ^7 /min/

53.4
2.5 55,0

56.4
3.5 57,6 

58, 8

2 6,33
6,13
5,80
5,25
4,10

-0,04 30,562
0,18 30,423
0,40 30,303
0,72 30,193

0,92
1,52

54.20 327,20
55,70 328,70
57,00 330,00
58.20 331,20

2,50 0,40 
1,52 0,18 
0,91 -0,04 
0,43 -0,36

0,40
0,66
1,10
2,30

lgk=61,7455-2,0227*- -0,9894 3,87lgD=10,5511-0,1867t± -0,9893 5,361 3 2,53
Ti5,30

4!

2 53.5
2.5 55,0

56.5
3.5 57,9 

59,1

6,49 54,25 327,25 
55,75 328,75 
57,2C 330,20 
58.50 331,50

0,38
0,64
1,08
1,98

2,63 0,42 
1,56 0,19 
0,93 -0,03 
0,51 -0,30

0,88
1,47
2,49

-0,06 30,558
0,17 30,418
0,40 30,285
0,66 30,166

6,30
5,98 lgk=55,5858-1,8214 •— -0,9976 3,492 3 lgD=9,5045-0,1672t± -0,9971 5,98
5,44 T.14,564 4,45

k: pusztulási sebességip: párhuzanosok; i: mintavételi időpontok; t : mért hőmérséklet; N: aktuális túlélő sejtszám; t^; : interpolált hőmérséklet; к
együttható; D: tizedelődési idő; rH; korrelációs koefficiens; E: látszólagos aktiválási energiar,:A

i IgDigN UV IgN tmm igkI

v- w
4* W €«■ ет

0*
4., I./táráik. I

F-S6 5-54

Ute] V ÍJxV
N Л <fl7

МДl9N I
*■ '5k h 54

4. partik.} 5-paraÍeJ

'Vr ‘ül,
4 i[min]L *» tinin] l

a/ с/Ь/

esetén /67,2% szacharózban/Zygosaccharomyces rouxii T15 túlélési /а/, hőpusztulási /Ь/ és ARRHENIUS görbéje /с/ av=0,85222. ábra
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22. táblázat Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 hőpusztulási
paramétereinek összefoglalása

E/xlO5/ 

/К/ /Jmol 1/
Hopusztulási görbe 

egyenlete
a P r n zV

lgD= 8,17-0,16tp 
lgD= 8,39-0, 17tp

1. -0,9997 3 6,06 
-0,9986 3 5,89

3,30
3,37

~ 1 2.

1. lgD=ll,94-0,24ti 
lgD=13,64-0,27ti

-0,9861 4 4,18 
-0,9949 3 3,68

4,74
5,430,995 2.

1. lgD=14,21-0,26ti 
lgD=l4,42-0,26tp

-0,9979 5 3,91 
-0,9988 5 3,86

5,30
5,360,9 40 2.

Ig0=13,86-0,24tj 
lgD=14,27-0,25ti

1. -1,0000 5 4,14 
-0,9960 6 4,08

3,88 
4,530,853 2.

av: hőkezelő közeg vizaktivitás értéke; p: párhuzamosok; 
r: korrelációs koefficiens; n: regressziós egyenes pontjainak 

száma; z: z-érték; E: látszólagos aktiválási energia

23. táblázat Saccharomyces cerevisiae KE 0150 hőpusztulási
paramétereinek összefoglalása

E/xlO5I 
/Jmol ■*■ /

Hopusztulási görbe 
egyenlete

a zP r nV / к/
1. lcfD=14,91-0,28tj 

lgD=15,39-0,28tj
-0,9991 5 3,62 
-0,9960 4 3,52

5,63
5,72^1 2.

lgD=21,29-0,39^ 
lgD=24,04-0,4 4 t±

-0,9950 4 2,57 
-1,0000 4 2,26

8,09
9,01

1.0,995 2.

1q D=1 3,74-0,24Ц 
lgD=l 3,56-0,2 4 t|

-0,9978 7 4,22 
-0,9970 7 4,22

4,92
4,94

1 .0,9 40 2 .

IgD-16,34-0,27t 
lgD=14,88-0,24^

5,57
5,19

-0,9993 3 3,67 
-1,0000 3 4,06

1 .0,853 2.

av: hőkezelő közeg vizaktivitás értéke; p: párhuzamosok;
korrelációs koefficiens; n; regressziós egyenes pont^aAftak 

száma; z: z-érték; E: látszólagos aktiválási energ
r:
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ь/ с/

23. ábra Kloeckera aoiculata Stl túlélési /a/, honusztulási /b/ 
és ARRHENIUS nörbéje /с/ ау=0,853 esetén
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24. táblázat Kloeckcra apiculata Stl hőpusztulási paramé
tereinek összefoglalása

E/xlQ?/ 
/>Г/ /Omol LI

Hőpusztulási görbe 
egyenlete

ra P sz n. ZV

1. lgD=5,2253-0,I020t± 
lgD=5,0990-0,107lt^

-0,9953 4 
-0,9972 4

9,09
9,33

2,19
2,13-1 2.

a lgD=7,2387-0,1223t± 
b lgD=6,5548-0,I020t±

-0,9956 7 
-0,9706 8

8,18
9,81

2,52
2,161.

0,853
a lgD=5,9648-0,0998t4 
b lgD=8,6319-0,1305t^

-0,9961 7 10,02 
-0,9894 12 7,67

2,07
2,822.

a lgD=5,4809-0,0910t± 
b lgD=7,9827-0,1213^

-0,9948 1110,99 1,88
-0,9909 9 8,25 2,431.

0,853°
-0,0967 9 13,58 1,52
-0,9885 9 8,58 2,54

a lgD=4,3341-0,0736tj, 
b lgD=7,6457-0,1165t±2.

□ a hőpusztulási vizsgálatot "ozmosokkolás" előzte meg.
: hőkezelő közeg vizaktivitás értéke; p: párhuzamosok;

sz; túlélési görbe szakaszai; r: korrelációs koefficiens; 
regressziós egyenes pontjainak száma; z: z-érték; 
látszólagos aktiválási energia

n:
E:

25. táblázat Zygosaccharomyces bailii St2 hőpusztulási pa
ramétereinek összefoglalása

n z E/xltrV
/К/ /Jraol

Hőpusztulási görbe 
egyenlete

a szP r
V

/

lgD=9,7089-0,1704ti 
lgD=8,8423-0,1565ti

1. -0,9879 9 5,87 3,73
-0,9910 8 6,39 3,34~1 2.

lgD=7,8729-0,1179ti -0,9919 10 8,48 2,47a1. b
0,853

lgD=7,4175-0,1122tj_ -0,9865 9 8,91 2,41a2. b

lgD=6,7984-0,I048ti 
lgD=15,5948-0,2212ti

-0,9864 3 9,54 2,52
-0,980715 4,52 4,94

a1. bо
0, 853

lgD=6,2945-0,0978^ 
lgD=14,14o8-0»1956ti

-0,9994 3 10,22 
-0,9669 11 5,11

2,20
4,34

a2. b

□ a hőpusztulási vizsgálatot "ozmosokkolás" előzte meg 
a : hőkezelő közeg vizaktivitás értéke; p: párhuzamosok; 
sz: túlélési görbe szakaszai: r: korrelációs koefficiens;

regressziós egyenes pontjainak száma; z: z-érték; 
látszólagos aktiválási energia

n:
E:
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26. táblázat Zygosaccharomyces rouxii St3 hőpusztulási pa
ramétereinek összefoglalása

n z E/xlO?/ 
/k//Jmol /

p sz Hopusztulási görbe 
egyenlete

a rV

lgD=9,7716-0,1715t. 
lgD=8,9109-0,1577t^

1. -0,9888 6 5,83 
-0,9862 7 6,34

3,49
3,21- 1 2.

lgD=25,19 80-0,4052t± -0, 9964 12 2,47 8,61a1. b
0, 853

lgD=2 3 , 7030-0,3780t± -0,9934 12 2,65 8,05a2. b

lgD=l7 ,8300 -0,2760t. 
lgD=21,1790-0,3117tJ

lgD=18,1170-0,2784t. 
lgD=18,4180-0,2714t*

-0,9769
-0,9806

5 3.62 5,96
3 3,21 7,06

a1. ba0, 853
-0,9816
-0,9838

5 3,59 6,02 
3 3,68 7,27

a2. b

□ a hopusztulási vizsgálatot "ozmosokkolás" előzte meg 

av: hőkezelő közeg vizaktivitás értéke; p: párhuzamosok;
sz: túlélési görbe szakaszai; r: korrelációs koefficiens;

regressziós egyenes pontjainak száma; z: z-érték; 

látszólagos aktiválási energia
n:
E:

/iii/ öriás protoplasztok keletkezése;
/iv/ PEG hatása a protoplasztok regenerálódására.

Elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei3.4.5

A szakirodalomban eddig még nem közöltek freeze-fracturing 

technikával készült felvételeket cukortürő élesztőgombákról, 
igy a 3,3.6 fejezetben leirt elektronmikroszkópos vizsgála
tok anyagai közül ezekből mutatok be néhányat. A képek két 

fő téma köré csoportosulva mutatják be a vizsgált sejtek fi
nom szerkezetét:

/i/ a plazmamembrán finom szerkezete; 
/ii / sejtorgancllumok.
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а/

Ь/

24. ábra а/ Zygosaccharomyces rouxil KE 0153 sejtjei 700- 

szoros nagyításban
bf Zygosaccharomyces rouxli KE 0153 protoplasztja 

1.300-szoros nagyításban
с/ Zygosaccharomyces rouxil KE 0153 regenerálódó 

protoplasztjai 1.300-szoros nagyításban 

d/ Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 regenerálódott 
protoplasztjából kifejlődött mikrokolónia 1.200- 

szoros nagyításban
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Ь/а/

а/ Zygosaccharorcyces rouxii KE 0153 regenerálódott orotoplasztjaiból kifejlődött mikro- 

kolóniák 800-szoros nagyításban 

b/ ua. 1.200-szoros narryitásban

25. ábra



Zygosaccharomyccs rouxii KE 0153 óriás protoplaszt-
jai és a belőlük keletkezett mikrokolóniák 700-szo- 

ros nagyításban /a felvételek fáziskontraszt mik
roszkóppal készültek/
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28. ábra Zygosaccharomycos rouxl L KE 0153 plazmameinbrán ja 

48.000-szeres nagyításban
Л plazmamembrán P-törés felszínén /PF/ membrán- 

betüremkedések /I/ és nagyszámú intramembrán ré
szecske /1МР/ látható; CV7 - keresztbetört sejtfal.



29. ábra Zygosaccharomyces rouxfi. KE 0153 plazmamembránja 

50.000-szeres nagyításban
A plazmamembrán E-törés felszínén /EF/ membránfel- 

gyürődések /R/ - a betüremkedések /I/ megfelelője 

- kevés IMP és egy éppen keletkező sarj sejt vezi- 

kulákban gazdag /nyil/ citoplazmája látható.
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30. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

42.OOO-szeros nagyításban
A plazmamembrán P-törés felszine /PF/ betUrem- 

kedéseket /I/ és hexagonális rendszerben elhelyez
kedő részecskéket /IMP/ mutat.
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31. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

30.000-szeres nagyításban
A plazmamembrán P-törés felszíne /РР/ betü- 

remkedéseket /I/ és hexagonálisan elrendező
dött IMP-t mutat. Л membrán több helyen fel
repedt és láthatóvá vált a citoplazma /nyil/.
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32. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

100.000-szeres nagyításban
A membránban elhelyezkedő részecskék /TMP/ 
hexagonális elrendezodcsück /nyil/.
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33. ábra Zygosaccharomyces bailii К piazmamembrárija 

150.000-szeres nagyításban
Л membránban elhelyezkedő részecskék /1MP/ 
hexagonális elrendeződésüek /ny.il/.
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Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

150.ООО-szeres nagyításban
Л membránban elhelyezkedő részecskék /1МР/ 
hexagonális elrendeződésüek /nyil/.

34. ábra



Ill

35. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

35.000-szeres nagyításban
A plazmamembrán E-törés felszínén /EF/ membrán- 

felgyürődések /К/, kevés IMP és a membrán cito- 

plazmás felszínéhez /Р/ tapadó citoplazma dara
bok /C/ látható};.
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Zygosaceharomyces ballli К sejt születési hegé
nek /US/ képe 53.ООО-szeres nagyításban

3(). ábra
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37. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránjának 

képe 50.ООО-szeres nagyításban 30% glicerinben 

történő fagyasztás után
A plazmamembrán P-törés felszíne /PF/ tipikus 

eloszlású betüremkedések /I/, intramembrán ré
szecskék /1МР/ képén kivül "foltokat" /nyíl/, 

citoplazmát /С/ és keresztbetört ER-t mutat.
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38. ábra Zygosaccharomyces bailii К plazmamembránja 

68.ООО-szeres nagyításban 30% glicerinben 

történt fagyasztás után
Л plazmeimembrán E-törés felszíne /ЕЕ/ kevés 

IMP-t és "foltokat" /nyil/ mutat.
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39. ábra Zygosacch£iromyces rouxiI_КС 0153 sejt metszete
30.ООО-szeres nagyításban
A képen az eukariota sejt jellegzetes sejtszer- 

vecskéi - sejtmag /Ы/, mitokondrium /М/, vakuo- 

la /V/és diktioszoma /D/ látható.
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40. ábra Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 sejt metszete 

35.ООО-szeres nagyításban
A képen az eukaríota sejt jellegzetes sejtszer- 

vecskéi - sejtmag /N/, mitokondrium /М/, vakuo- 

la /V/ és diktiuszoma /D/ látható.



41. ábra Zygosaccharomyces rouxi1 Kb 0153 sejt metszete 

25.ООО-szeres nagyításban
A kép a sarjsejtbe átnyomuló sejtmagot /N/ mu
tatja, amelynek két pólusa enyhén benyomódott 
/nyil/.



42. ábra Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 sejt metszete 

36.000-szeres nagyításban
A képen az eukariota sejt jellegzetes sejtszer- 

vecskéi - sejtmag /N/, alakjából Ítélve valószi- 

nüleg osztódó mitokondrium /М/ és több membrán
nal határolt vezikula /nyil/ látható.
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43. ábra Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 sarjadzó sejt
jeinek metszete 36.000-szeres nagyításban 

Az eukariota sejt jellegzetes sejtszervecskéin 

kivül membránszerkezetek /nyíl/ láthatók, ame
lyek az anyasejt és a leánysejt között létrejö
vő sejtfal két oldalán rendeződtek el.
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44. ábra Zygosaccharomyces bailil К sejt metszete 

20.000-szeres nagyításban
A képen az eukariota sejt jellegzetes sejt- 

szervecskéi - sejtmag /N/, mitokondrium /М/, 
vakuola /V/, endoplazmás retikulum /ER/és 

számos membránnal határolt vezikula /nyil/ 

látható.

I
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4 r>. ábra Zygosaccharomycos balIli К sarjadzó sejtek met
szete 20 . (JOO-szeres nagyításban
A kén az eukariota sejtre jellemző finom szerke
zetet mutat.
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3.5 Eredmények értékelése

A kísérleti eredményeket megpróbáltam komplex módon értékel
ni. Ahol lehetett - a szaporodáskinetikai, ill. a pusztulás
kinetikai vizsgálatoknál - matematikai-statisztikai értéke - 

lést is alkalmaztam, amely lehetővé tette a szignifikáns el
térések felismerését és megkönnyitette azok kommentálását. 
Kísérletet tettem a kritikus összegzésre.

3.5.1 A saját izolálásu élesztőgombák meghatározásának 

értékelése

A kísérleteket összesen négy élesztőgomba faj 10 egyedével 
végeztem. Ebből hét saját izolálásu volt. A nagy cukor kon
centrációjú közegekből /romlott, erjedő dzsem, üledékes must 
süritmény/ természetesen cukortürő tulajdonságú élesztőgom
bákat izolálhattam. A kísérletekben dolgoztam azonban olyan 

tenyészettel is - Zygosaccharomyces bailii К - amely borok 

mikrobiológiai eredetű romlását okozta, tehát inkább alkohol-, 

mint cukortüréssel tűnt ki.
A kontrolként használt tenyészetek különböző Saccharomyces 

cerevisiae izolátumok voltak. Tekintettel arra, hogy ez utób
bi faj az élesztős irodalom "Escherichia coli"-ja, azaz a 

legtöbb adat Saccharomyces cerevisiae-ről áll rendelkezésre, 

jogos volt kontrolként való alkalmazása.
LODDER 1970-es monográfiáján alapuló meghatározási módszerek 

elégségesek voltak az izolátumok megnyugtató meghatározására. 
Az izolátumok tulajdonságaik összességében nem tértek el a 

standard leirástól, mégis voltak különbségek az azonos faj
hoz tartozó egyedek között. Ez rámutat arra a tényre, hogy a 

LODDER /1970/ monográfia alapján nehéz az igazán kritikus ér
tékelés, mivel a *-szal jelölt tulajdonságoknál nem utalnak 

a leirások arra, hogy a vizsgált izolátumok közül hánynál 
volt a kérdéses tulajdonság pozitiv és hánynál negativ.



123

A hét saját izolátum közül négy Zygosaccharomyces rouxii, 
kettő Zygosaccharomyces bailii és egy Kloeckera apiculata 

fajhoz tartozónak bizonyult, vagyis ismét - bár véletlen
szerűen a többféle eredet miatt - bebizonyosodott, hogy a 

cukortürö élesztőgombák leggyakrabban a Zygosaccharomyces 

nemzetség tagjai.

Szaporodáskinetikai vizsgálatok eredményeinek 

értékelése
3.5.2

A szaporodáskinetikai vizsgálatok két témát öleltek fel: 

a tenyészetek levegőztetésének és a tápközeg vizaktivitá- 

sának, ill. a tenyészeteknek különböző vizaktivitásu köze
gekben történő előnevelésének, valamint tenyésztésének ha
tását a szaporodásra. A kisérleti elrendezés matematikai
statisztikai értékelést tett lehetővé.

Cukortürö élesztőgombák szaporodása a tápközeg 

vizaktivitása és a tenyészetek levegőztetése 

függvényében

3.5.2.1

A kisérleti módszert a 3.3.3, az eredményeket a 3.4.2 fe
jezet tartalmazza. A matematikai-statisztikai értékelés a 

szaporodási sebességi együtthatók //*./ háromszempontos 
rianciaanalizisével történt /v.ö.3.3.7 fejezettel/.
A tápközeg vizaktivitása és a tenyészetek levegőztetése 

függvényében a cukortürö élesztőgombák szaporodására ka
pott eredményeket az alapadat táblázatban /26. táblázat/ 
gyűjtöttem össze.
A varianciaanalízis számitásmenetét, mint példát közlöm.

va-



Cukortürő élesztőgombák szaporodási adatai a tápközeg vizaktivitása és a tenyészetek26. táblázat
levegőztetése függvényében0

Zygosaccharomyces rouxii T15Zygosaccharomyces rouxii KE 0153Levegőz- p 

tetés av=0,996 av=0,956 av=0,897 av=0,846 av=0,765 av=0,996 av=0,956 av=0,897 av=0,846 av=0,765

0,25 

0, 23
0,18
0,16

0,07
0,08

0,13
0,16

0,26
0,28

0,16
0,22

0,10
0,12

0,12 

0,12 ^
1. 0, 20 

0,24
0,35
0,35

I
R 2.

to

I

0,10
0,11

0,08
0,09

0,05
0,05

0, 29 

0,29
0,21
0,19

0,12
0,15

0,07
0,07

0,18
0,27

0,12
0,12

0,18 

0,18
1.

nR 2.

p: párhuzamosok;
R: levegőztetett tenyészetek; 

nR: nem levegőztetett tenyészetek; 
a^.: a tenyésztő közeg vizaktivitása
□ : a táblázat a szaporodási sebességi együttható,ji/óra adatait tartalmazza
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f 2 1,3786a.
1

40 12
b. 1,1223

I
2

f "kezelések"= 1,3699c.
1 2

г mikrobák= 1,1225d.
1 20

te. levegőztetés= 1,1407
1 20

12fii vizaktivitás= 1,2835f.
1 8

'10 12 
4 3!Zjl

= 1,1651 mikroba x 

levegőztetés
g.

1 10

10 [ff12

I' = 1,2987 mikroba x 

vizaktivitás
h.

1 4

! 12
i. levegőztetés x 

vizaktivitás
= 1,31541 4
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27. táblázat A 26. táblázatban közölt szaporodási sebes
ségi együtthatók varianciatáblázata

22 NÖ F= Ar FNÖ SzF 
/ n—1 /

Varianciaforrás Fs s2 95 ‘ 99SzF о

1. összes 0,2563 39
/а-Ь/

32,5* 2,1 2,90,2476 19 0,01302. Kezelések
/с-Ь/

3. Véletlen 
/ a-c/

0,0087 20 0,0004
/ 2 , /=s0/

8,0* 4,4 8,14. Vizsgált mik- 0,0032 
robák /d-b/

1 0,0032

46,0* 4,4 8,15. Levegőztetés 0,0184 1 0,0184
/е-Ь/

100,8* 2,9 4,46. Vizaktivitás 0,1612 4
/f-ь/

0,0403

53,0* 4,4 8,17. Vizsgált mik
roba x leve - 
gőztetés 
/g-b-4.-5./

0,0212 1 0,0212

7,5* 2,9 4,48. Vizsgált mik
roba x vizak
tivitás 
/h-b-4.-6./

0,00300,0120 4

*8И9. Levegőztetés 
x vizaktivi
tás
/ i-b-5.-6./

2,9 4,40,00340,0135 4

10. Maradék
/2.-4.-5.-6.- 0,0181 4
-7.-8.-9. /

11,3* 2,9 4,40,0045

NÖ: négyzetösszeg; SzF: szabadsági fok; 
s, s : szórás; F: számolt F-érték? F

- О У j
5%.

n: adatok száma; 
táblázati F-érték

Ы =
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A számolt, ill. a táblázati F-értékek összehasonlitása 

a kezelések, a vizsgált mikroorganizmusok, a levegőzte
tés és a tenyésztő közeg vizaktivitásának szignifikáns 

hatását mutatja. Az összehasonlitások szignifikáns köl
csönhatásokra is utalnak.
A grafikus ábrázoláshoz, ill. a további összehasonlitá- 

sokhoz a következő szignifikáns különbségeket számoltam 

ki:

P1 • 0,0004= 2,09 = 0,04SDkezelés 2

i\flV 20
' 0,0004= 2,09 = 0,01SDmikroba

л
V-V 20

• 0,00042,09 = 0,01SDlevegőztetés

’°*P . 0,0004 = 0,02^vizakti vitás 8

= 2,09 • 0,0004 = 0,02SDmikroba x 
levegőztetés

10

P I• 0,0004 = 0,03= 2,09SDmikroba x 
vizaktivitás

4

1P • 0,0004 = 0,032,09^levegőztetés x 
vizaktivitás 4

A tiszta hatásokat, ill. a kölcsönhatásokat a 47.-49. 
ill. az 51-54. ábra mutatja.
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fi □ Zygosacch. houxii KE. СИ53И
□ Zygosacoh. rouxíi T 15

ол ■

Oh-

A két vizsgált élesztőgomba tenyészet hatása a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei-
47. ábra

re

A két cukortürő élesztőgomba tenyészet között 95%-os való- 

szinüséggel a szaporodási sebességi együtthatók átlagérté
kei tekintetében szignifikáns különbség volt. 99%-os való
színűséggel a különbség már nem szignifikáns.

fi □ levegőztetett; tenyészet

□ nem levegőztetett tenyészet
oh •

o,i-
3%r-yS

48. ábra A levegőztetés hatása a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeire
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A levegőztetett, ill. a nem levegőztetett tenyészetek kö
zött a szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei te
kintetében szignifikáns különbség volt.

□ a/- 0|9Q6
и av ** 0,956
□ QV * 0,89?
□ av- 0,846 

a Qy =* o,T65

г
Q4-

0Л- :~E3 *«>» ^

49. ábra A tenyésztő, közeg vizaktivitásának hatása 

porodási sebességi együtthatók átlagértékeire
a sza-

A varianciatáblázatban és a 49. ábrán egyaránt jól látható, 

hogy minden vizsgált vizaktivitás érték a kísérleti körülmé
nyek között szignifikánsan befolyásolta a két cukortürő élesz
tőgomba szaporodási sebességi együtthatóinak átlagértékét. A 

vizsgált hatások között a kisebb vizaktivitás értékhez kisebb 

szaporodási sebességi együttható tartozott. A szaporodási se
bességi együtthatók átlagértékeit a vizaktivitás függvényében 

ábrázolva exponenciális lefutású görbét kaptam, amely logarit- 

musos transzformációval llnearizálható volt.
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av
0,800 о,?роо,зро

-О}-

-«■

Ig/L“ - 2,1626 + 2,^6^ 

Г=* 0,0950

50. ábra A szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei 
logaritmusainak változása a tenyésztő közeg viz- 

aktivitásának függvényében

frÍb-J □Zygosacch. rouxii KEO-lSó □ Zygosaoch. fouxíi Ti5

0/, •

R nR

0,1-

.rrrr---- ÍSPSJ '

51. ábra A vizsgált mikroorganizmusok és a levegőztetés köl

csönhatásának hatása a szaporodási sebességi együtt
hatók átlagértékeire
/R: levegőztetett tenyészet; nR: nem levegőztetett 

tenvé.47.p>t /
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A lineáris regresszióval számított egyenes egyenlete a szapo
rodási sebességi együtthatók átlagértékeinek logaritmusai és 

a tenyésztő közeg vizaktivitása közötti összefüggést adja.
A korrelációs koefficiens /г/ az összefüggés szorosságára 

utal.
A tiszta hatások után elemeztem a kölcsönhatásokat is.

A vizsgált cukortürő élesztőgombák és a levegőztetés közötti 
kölcsönhatás szignifikáns eltérést okozott 95%-os valószinü- 

séggel a szaporodási sebességi együtthatók átlagértékeiben. 

Rázatott tenyészetben Zygosaccharornyces rouxii KE 0153, a faj 
"tipustörzse", szignifikánsan gyorsabban szaporodott, mint a 

másik vizsgált tenyészet. Nem levegőztetett tenyészetekben a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei tekintetében 

ez a sorrend megfordult.

H-
Iff] aZygosacch.rouxii K.CM53 EJZygo&acch. rouxii T 15

OA

<3**0096 rvö,956 a-fOffl ЩО,№ afO,m

ол- .2üfc-W -A

A vizsgált mikroorganizmusok és a tenyésztőközeg 

vizaktivitása kölcsönhatásának hatása a szaporodá
si sebességi együtthatók átlagértékeire

52. ábra
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A vizsgált mikroorganizmusok és a tenyésztő közeg vizakti- 

vitása közötti kölcsönhatás szignifikáns hatásnak bizonyult.
A tapasztalt lényeges eltérések egyrészt abból adódtak, hogy 

a vizaktivitás szignifikánsan befolyásolta a szaporodási se
bességet /v.ö. 50. ábrával/, másrészt az egyes vizaktivitás 

értékeknél a vizsgált mikroorganizmusok eltérően viselkedtek. 

av=0,996 értéknél a két tenyészet szaporodása azonos volt; 

0,956; 0,987 és 0,846 értékeknél a "tipustörzs" szignifikánsan 

gyorsabban, 0,765-nél szignifikánsan lassabban szaporodott.

AM □levegőztetett tenyészet Einem levegőztetett tenyeret

OA-
0^0,996 a.f0ß56 ощт Ofош

0.L- —36tW -д

A levegőztetés és a tenyésztő közeg vizaktivitása 

közötti kölcsönhatás hatása a szaporodási sebessé
gi együtthatók átlagértékeire

53. ábra

A vizsgált élesztőgombák szaporodási sebességi együtthatói
nak átlagértékeit a levegőztetés és a tenyésztő közeg vizak
tivitása közötti kölcsönhatás szignifikánsan befolyásolta.
Ezen belül is az av=0,956 értékű tenyészeteket kivéve - amely-
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nél nem volt különbség - a levegőztetett tenyészetek szig
nifikánsan gyorsabban szaporodtak minden vizsgált vizakti- 

vitás értéknél, mint a nem levegöztetettek.

ю
Zygosacch. rouxii КЕСШЗ Zygosacch. rouxii T i5

Oh'

0,1- Sosr «
Hl- —•-JULso ™ i 9Г

aV3 S* avz aVh aW

A hármas kölcsönhatás /mikroba x levegőztetés x 

vizaktivitás/ hatása a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeire
/avl=0,996; av2=0,956; av3=0,897; av4=0,846; 

av5=0,765/

□: levegőztetett tenyészetek 

ЕЭ: nem levegőztetett tenyészetek

54. ábra

A hármas kölcsönhatás /vizsgált mikroba x levegőztetés x viz- 

aktivitás/ szignifikánsan befolyásolta a szaporodási sebessé
gi együtthatók átlagértékeit. Az egyes oszlop párokat vizsgál
va kitűnik, hogy 95%-os valószinüséggel Zygosaccharomyces 

rouxii KE 0153-nél av=0,956; ill. 0,765 értéknél, a Zygo
saccharomyces rouxii Tl5-nél av=0,956, ill. 0,846 értéknél 
nem volt különbség a levegőztetett, ill. nem levegőztetett te
nyésztési mód között.
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E kisérlet eredményeit összefoglalva a következőket állapí
tottam meg:

/i/ A Zygosaccharomyces rouxii fajhoz tartozó különbö
ző tenyészetek lényegesen eltérő módon reagáltak a 

környezeti hatásokra. A tendenciaszerű eltérő vi
selkedésnek lényeges fiziológiai, sejtszerkezeti 
és -szabályozási különbség lehet az oka. Ily módon 

az eredmények újabb például szolgálnak az élesztő- 

gomba fajok elkülönítésének bizonytalanságára.
/ii/ Levegőztetés hatására a nagy cukor koncentrációjú 

közegekben /а^<0,Э/ a vizsgált mikroorganizmusok 

jól szaporodtak; néhány esettől eltekintve szigni
fikánsan gyorsabban, mint a nem levegőztetett te
nyésztési mód esetén. Ez bizonyítja, hogy a cukor- 

türő Zygosaccharomyces rouxii esetében nem érvénye
sül a CRABTREE hatás /v.ö. 2.4.3 fejezettel/.

/iii/ A tenyésztő közeg vizaktivitás értéke és a szaporo
dási sebességi együttható között szoros összefüggés 

volt; a szaporodási sebességi együtthatók átlagér
tékei logaritmusa és az av érték kapcsolata lineá
ris függvénnyel jellemezhető. A vizsgált cukortürő 

élesztőgombák a kísérleti körülmények között csök
kenő av értékre lassubodó szaporodással reagáltak, 

tehát jellemzésükre csak a "cukortürő" fogalom al
kalmazható .

Cukortürő élesztőgombák szaporodása az előnevelő és 

a tenyésztő közeg vizaktivitásának függvényében.
3.5.2.2

A kisérlet elrendezését, módszerét a 3.4.2 fejezet, az ered
ményeket a 3.4.2 fejezet tartalmazza. A matematikai-statisz
tikai értékelést a szaporodási sebességi együtthatók /^./ se
gítségével végeztem el. Az értékelést bonyolította, hogy a



28. táblázat A cukortürő élesztőgombák szaporodási adatai az előnevelés és a tenyésztő közeg
vizaktivitása függvényében0

p Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 Zygosaccharomyces rouxii T 15

a'~l a' =0,9 9 5 a'=0,940 a'=0,853 a'~l a'=0,99 5 a'=0,940 a'=0,853vv V V V V V V

I

f—11 0,30 

0, 29
0,15
0,18

0, 35 

0,31
0,18
0,20

0,17
0,15

0,10 

0,10
0,11
0,12

0,17
0,17

U)
a ~ 1 1Л2v

I

0,18
0,17

1 0,37 0,24 

0,39 0,24
0,19
0,20

0,15
0,16

0,13
0,12

0,12
0,11

0,15
0,17

a =0,995V 2

1 0,16
0,17

0,14
0,14

0,17
0,20

0,18
0,17

0,13
0,14

0,11
0,13

0,11 

0,12
0,10
0,12

a =0,940v 2

1 0,05
0,05

0,05
0,06

0,06
0,07

0,05
0,05

0,14
0,09

0,09
0,10

0,12 

0,11
0,06
0,08

a =0,853v 2

p: párhuzamosok; a' = az előnevelő közeg vizaktivitás értéke; 
értéke; V

av: a tenyésztő közeg vizaktivitás

s- -1Щ.] □ :a táblázat a szaporodási sebességi együttható, u, /óra / adatokat tartalmazza

* y.fs
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kontrolként alkalmazott, nem cukortűrő Saccharomyces cere- 

vislae KE 0150 tenyészet а^=0,853 értéknél egyáltalán nem 

szaporodott, igy nem kaptam azonos mintaelem számú blokko
kat. Az értékelést igy két lépésben végeztem el; először 

összehasonlítottam a két cukortürő élesztőgombát, ill. kiér
tékeltem a nem toleráns tenyészet eredményeit, majd a kísér
let eredő, közös szignifikáns különbségeivel számoltam to
vább .

29. táblázat A 28. táblázatban közölt szaporodási sebessé
gi együtthatók varianciatáblázata

2NöVarianciafor
rás

SzF F F9 5 F99

0,3637 63
0,3586 31 0,0116 58,0*1,8 2,4
0,0051 32 0,0002

összes
Kezelés
Véletlen

1 0,0484 242,0*4,2 7,6 

3 0,0475 237,3* 2,9 4,5 

3 0,0078 39,0*2,9 4,5

Mikrobák
Tenyésztés
Előnevelés

0,0484
0,1424
0,0234

0,0208 104,0* 2,9Mikroba x tenyész- 0,0624 
tés
Mikroba x előneve- 0,0111 
lés
Előnevelés x te
nyésztés

4,53

3 0,0037 18,5* 2,9 4,5

9 0,0034 17,2* 2,3 3,20,0310

*Maradék 9 0,0044 22,2 2,3 3,20,0399

Nö; négyzetösszeg; SzF: szabadsági fok; s, sQ : szórás;
F; számolt F-érték; F^,.: táblázati F-érték
*o< = 5%
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A számolt, ill. a táblázati F-értékek összehasonlitása a keze
lések, a vizsgált mikroorganizmusok, a tenyésztés és az előne
velés szignifikáns hatását mutatja. Az összehasonlitások szig
nifikáns kölcsönhatásokra utalnak.
A grafikus ábrázoláshoz, ill. a további összehasonlításokhoz a 

következő szignifikáns különbségeket használtam:

SD = 0,03 

= 0,01
kezelés 

^Dmikroba
SD = 0,01 

= 0,01
tenyésztés

SD ..,, . ,eloneveles
SDmikroba x tenyésztés 
SDmikroba x előnevelés

= 0,01 

= 0,01
SD = 0,02előnevelés x tenyésztés

A tiszta hatásokat, ill. a kölcsönhatásokat az 55.-56., ill. 

58.-61. ábra mutatja.

□ Zygosacch. r>ouxii KF 0153И
□ Z.ygo5QCch. houxii T15

0,4 ■

qt-

55. ábra A vizsgált mikroorganizmusok hatása a szaporodá
si sebességi együtthatók átlagértékeire
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A kísérleti körülmények között 95%-os valószínűséggel a 

vizsgált két cukortürö élesztőgomba szignifikánsan eltérő 

módon reagált; a szaporodási sebességi együtthatók átlag
értékeit tekintve Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 szigni
fikánsan gyorsabban szaporodott, mint a másik tenyészet.

ГИ
о/«-

CLV~1 CífOffíS Cíf 0,9^0 afO,S53

ox-

56. ábra A tenyésztő közeg vizaktivitásának hatása a sza
porodási sebességi együtthatók átlagértékeire

95%-os valószinüséggel a tenyésztő közeg vizaktivitása szig
nifikáns hatásnak bizonyult. A közel 1-es vizaktivitás érté
ket kivéve e kísérleti körülmények között is a csökkenő av 

érték szignifikánsan csökkentette a szaporodási sebességet. A
közel 1-es és a 0,995-ös a értékek között nincs eltérés av
szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei között. Ha a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei logaritmusait 

a vizaktivitás függvényében ábrázolom, ismét lineáris függ
vénnyel jellemezhető összefüggést kapok /v.ö. 3.5.2.1 feje
zettel/ .



139

av<000 0^00 от

\q/M * -ЗЛгГв-í + 2,?6&4cv 

h - 0.9Q82-0.S ■

-ii

A szaporodási sebességi együtthatók átlag
értékei logaritmusának változása a tenyész
tő közeg vizaktivitásának függvényében

57. ábra

Az összefüggés 95%-os valószinüséggel igen szoros; r értéke 

jobb, mint a táblázati kritikus érték /0,99692/. A kapott 

összefüggés ismét alátámasztja azt a korábbi megállapitást, 
hogy a vizsgált mikrobák jellemzésére a "cukortüro" kifeje
zés alkalmazható kizárólag.
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AИ
ом

OX

58. ábra Az előnevelő közeg vizaktivitásának hatása a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei
re

AИ EaZygosacch.rouwi KE 0153 £3 Zygosaooh. rouxii Г45

ОМ'

ox-
32^»

aV3aví°Vi

59. ábra A mikrobák és a tenyésztő közeg vizaktivitása kö
zötti kölcsönhatás hatása a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeire 

=0,995; av3/avl“1; av2 =0,940; av4=0,853/
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58. ábra Az előnevelő közeg vizaktivitásának hatása a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei
re

A
hl nZygosacch-rouxii КE0153 ш Zygosaooh. роили Г15

ОМ-

ox-
-------------í.

—

аузaYLavi

59. ábra A mikrobák és a tenyésztő közeg vizaktivitása kö
zötti kölcsönhatás hatása a szaporodási sebességi 

együtthatók átlagértékeire 

/avl~l; av2=0,995; ау3=0,940; av4=0,853/
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A kísérleti körülmények között 95%-os valószínűséggel min
den vizsgált előnevelő közeg eltérő vizaktivitása miatt 

szignifikánsan befolyásolta a szaporodási sebességek át
lagértékeit. Ez utóbbiakat alapul véve a leggyorsabb sza
porodást a közel 1-es vizaktivitásu, a leglassabb szaporo
dást a 0,940-es vizaktivitásu közegben előnevelt inokulumok- 

nál tapasztaltam.

A vizsgált mikroorganizmusok és a tenyésztő közeg vizakti
vitása közötti kölcsönhatás szignifikánsnak bizonyult, mi
vel aviL-aV3 értékeknél Zygosaccharomyccs rouxii KE 0153 szapo- 

rodott szignifikánsan nagyobb sebességgel, viszont av^ érték
nél megfordult a tenyészetek közötti sorrend. Összehasonlít
va ezt az eredményt a 3.5♦2.1 fejezet 52. ábrájával a meg
figyelés tendenciaszerűnek tűnik. Abban a kísérleti elren
dezésben 0,846-os a^ értéknél nem volt különbség a két te
nyészet között, viszont szignifikánsan gyorsabban szaporo
dott Zygosaccharomyces rouxii TI5 a vizsgált legkisebb viz- 

aktivitásnál /0,765/. Úgy tűnik ez a tenyészet nagyobb cu- 

kortüréssel rendelkezett a kísérleti körülmények között.
Ennek kihangsuiyozása azért fontos, mivel ez a tenyészet 
vadtipus /romlott must sűrítményből izolált tenyészet/ volt, 

amig a KE 0153 évtizedek óta törzsgyüjteményben, ca. 4% 

glükóz koncentrációjú táptalajon fenntartott tenyészet volt.
A szakirodalom gyakran utalt a normál körülmények között tör
ténő hosszú idejű tárolás során a tenyészeteknél jelentkező 

cukortürő képesség csökkenésre. Úgy tűnik a fenti eredmények 

alátámasztják az eddigi tapasztalatokat.
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fiИ И Zyqosacch. rouxfl КБ СИ53 и Zygosacch. rouxii T45

ад

OX.
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60. ábra A mikrobák és az előnevelő közeg vizaktivitása 

közötti kölcsönhatás hatása a szaporodási se
bességi együtthatók átlagértékeire 

/avl~l? av2=0'995; ay3~0'940; a^4=0,853/

A kísérleti körülmények között 95%-os valószinüséggel a 

vizsgált cukortürő mikrobák és az előnevelő közeg vizakti
vitása közötti kölcsönhatás szignifikáns hatás volt.
Ez azzal magyarázható, hogy a kölcsönhatás következtében min
den vizsgált av értéknél Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 

szignifikánsan gyorsabban szaporodott, mint a Tl5-ös jelű 

tenyészet.
Mint a 29. táblázatban látható a maradék varianciájából szá
molt F-érték szignifikánsan nagyobb, mint a táblázati értékek. 

Ez a maradék a hármas kölcsönhatásnak a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeire gyakorolt szignifikáns hatására 

utal.
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61. ábra A mikrobák, az előnevelő közeg, ill. a tenyész
tő közeg vizaktivitása közötti hármas kölcsönha
tás hatása a szaporodási sebességi együtthatók 

átlagértékeire

avl~1; av2' av2=0,995; a 
^4=0,853/

/a a^3=0,940;>vl v3'
av4 '

A 61, ábráról levolvasható, hogy a vizsgált mikroorganizmu
sok különböző vizaktivitásu közegekben előnevelve eltérő se
bességekkel szaporodtak a különböző vizaktivitás értékű te
nyésztő közegekben. A képezhető blokkokon belül a sorrendi
ség állandóan változik. A kisérleti körülmények között mért 
legnagyobb sebességgel Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 sza
porodott 1 körüli a^ értékű közegben előnevelve, ill. ugyan
ilyen vizaktivitásu közegben tenyésztve. A legkisebb szapo
rodási sebességi együttható értéket ugyanennél a tenyészet
nél az 1:0,853 előnevelés : tenyésztés kombinációban mértem. 
Emlitésre méltó, hogy a Zygosaccharomyces rouxii T15 tényé-
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szét a kísérleti körülmények között "homogénabban" viselke
dett; a 61. ábrán láthatóan kisebbek a különböző /t 

közötti különbségek, mint a másik vizsgált cukortürő élesz
tőgombánál .
A továbbiakban külön értékeltem a fenti kísérletben kontrol
ként alkalmazott Saccharomyces cerevisiae KE 0150 szaporodás
kinetikai adatait.

értékek

30. táblázat Saccharomyces cerevisiae KE 0150 szaporodás
kinetikai adatai az előnevelés és a tenyésztő
közeg vizaktivitásának függvényében0

Saccharomyces cerevisiae KE 0150
P

a'. ~ 1 a' =0,9 9 5v ' a^=0,940 a'=0,853 vv

1 0,13 

0,11
0,11
0,10

0,21
0,13

0,11
0,10av~l 2

0,18 

0, 24
=0,995 1 0,21

0,18
0,19
0,17

0,11
0,11av 2

0,10
0,11

0,11
0,10

av=0,940 1 0,10 

0,10
0,10
0,092

1
av=0,853 2

p: párhuzamosok; a^; előnevelő közeg vizaktivitása; av: 
nyésztő közeg vizaktivitása
□ a táblázat a szaporodási sebességi együttható,
/с /óra "*■/ adatokat tartalmazza

te-

A fenti alapadatokból kétszempontos varianciaanalízist szá
moltam .
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31. táblázat A 30. táblázatban közölt szaporodási sebes
ségi együtthatók varianciatáblázata

2NöVariancia- 

forrás
SzF F F95 F99s

Összes
Kezelés
Véletlen

0,0455 23
0,0394 11
0,0061 12

7,2* 2,8 4,30,0036
0,0005

21,8*
4,6*

Tenyésztés
Előnevelés

0,0218 2 

0,0069 3
0,0109
0,0023

3,9 6,9
3,5 6,0

Maradék 0,0107 6 0,0018 3,6 4,83,0

NÖ: négyzetösszeg; SzF: szabadsági fok; F: számolt F-érték; 

Fg^: táblázati F-érték 
•* =5%
A számolt, ill. a táblázati F-értékek összehasonlitása a ke
zelések, az előnevelés és a tenyésztés szignifikáns hatását 

mutatja. A kezelések között az egyes kísérleti körülmények 

/pl. adott előnevelő közeg, vagy bizonyos tenyésztő közeg, 
stb./ között első sorban a sorrendiségben, másodszor a sza
porodási sebességi együtthatók átlagértékeiben volt elté
rés .
A tenyésztő közeg vizaktivitás értéke szignifikánsan befo
lyásolta a szaporodási sebességi együtthatók átlagértékeit 

/62. ábra/, de a kevés adat miatt nem figyelhető meg a cu- 

kortürő élesztőgombáknál tapasztalt szoros összefüggés/^ és 

av között /v.ö. 50. és 57, ábrával/.

j
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62. ábra A tenyésztő közeg vizaktivitásának hatása Saccha
romyces cerevisiae KE 0150 szaporodási sebességi 
együtthatóinak átlagértékeire

A 62. ábrán és a 30. táblázatban jól látható azonban, hogy a 

tendencia - csökkenő vizaktivitás csökkenő szaporodási se- 

be-ség - itt szinte drasztikusan érvényesült. A vizsgált leg
kisebb értéknél /av=0,853/ a kísérleti körülmények között 

nem tapasztaltam szaporodást.
Az előnevelés hatása 95%-os valószinüséggel éppen a táblá
zati F-értékhez közeli érték; 99%-os valószinüséggel az elő
nevelés nem okozott különbséget a tenyésztéskor mért szapo
rodási sebességekben.
A cukortürő élesztőgombák és a kontrol Saccharomyces cere-
visiae KE 0150 mért szaporodáskinetikai adatait a 3.3.7 fe-

2az eredő szórás érték /s^-0,0003;
SzF: 86/ segítségével számolt alábbi szignifikáns különbsé
gek felhasználásával hasonlítottam össze.

jezetben leirt módon,
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SD = 0,024kezelés

SD = 0,008mikroba

SD = 0,015tenyésztés

SD = 0,019előnevelés

F
Ihl □ Zygosacch. rouxii KE CM53

□ Zygosacch. rouxii T -15

□ Sacch. cerevi9iae КЕГ 0150

oy

ox-

63. ábra A mikroorganizmusok hatása a szaporodási sebes
ségi együtthatók átlagértékeire

95%-os valószinüséggel a szaporodási sebességi együtthatók 

tekintetében szignifikáns különbség volt a vizsgált mikroor
ganizmusok között.
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64. ábra A tenyésztő közeg vizaktivitásának hatása a sza
porodási sebességi együtthatók átlagértékeire

A
Ihl

ом-

0,1’

OflQOo,soo1,000 av

65. ábra A szaporodási sebességi együttható változása a 

tenyésztő közeg vizaktivitásának függvényében
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A tenyésztő közeg vizaktivitása 95%-os valószinüséggel 
szignifikáns különbséget okozott a vizsgált mikroorganiz
musok szaporodásában. Ha a 64. ábra értékeit ábrázolom egy 

ponton átmenő, exponenciális lefutású görbét kapok /65. ábra/

A görbe exponenciális szakasza logaritmusos transzformáció
val linearizálható. Szoros összefüggés állapítható meg a 

szaporodási sebességi együtthatók átlagértékei logaritmusai 
és a tenyésztő közeg vizaktivitása között, amelyet a

lg/1= -3,3682 + 2,6523av

egyenlet ir le és az

r = 0,9976

korrelációs koefficiens jellemez. Ez utóbbi jobb, mint a 

táblázati kritikus érték /0,99692/.

P-
hl

Oh-

av4 ajA$)5 (tfQßW áf 0,853

»Л-

Az előnevelő közeg vizaktivitásának hatása a sza
porodási sebességi együtthatók átlagértékeire

66. ábra
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Tehát a kísérleti körülmények között a tenyésztő közeg csök
kenő vizaktivitás értéke a vizsgált mikroorganizmusok szigni
fikánsan lassubbodó szaporodását okozta.

leolvasható, hogy az 1 körüli vizaktivi
tás értéknek a szaporodási sebességi együtthatók átlagérté
keire gyakorolt hatása szignifikánsan különbözik a többi ér
ték hatásától. Ez utóbbiak 95%-os valószinüséggel nem külön
böznek egymástól.

A 66. ábráról

A[h ]
oy Zygosacch.txDuxR Zygosacch.rouxii Sacch.cerevísíae 

KE 0453 T15 KE 0150

oy

CLVi CLVl dys Cl^

67. ábra A mikroba és a tenyésztő közeg vizaktivitása kö
zötti kölcsönhatás hatása a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeire

/avl~1? av2=0'"5; av2=0,940; av4=0,853/

A kisérleti körülmények között a mikroorganizmusok és a te
nyésztő közeg vizaktivitása közötti kölcsönhatás 95%-os va-
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lószinüséggel szignifikáns hatással volt a szaporodási sebes
ségre; a két cukortürő élesztő ~1, ill. О,995-ös vizaktivitás 

értékű közegben történő tenyésztését kivéve, amelyek között 

tenyészetenként egymáshoz viszonyítva nem volt különbség, 
minden más tápközeg lényeges eltérést okozott a szaporodási 
sebességi együtthatók átlagértékeiben.

A
lh"l lygosacch.f'OUkli Zygosacch.rwii Socch.cef'evispe 

Kf 0153 745 K£ 0450

□ «uaa'Y1 aalYL □ a'nVr

0,1-
1SÜ35- „k~^

68. ábra A mikrobák és az előnevelő közeg vizaktivitása 

közötti kölcsönhatás hatása a szaporodási se
bességi együtthatók átlagértékeire

1; a^2=0,995; а;з=0,940; а^4=0,853//а/.v 1

A vizsgált mikroorganizmusoknak különböző vizaktivitás ér
tékű közegekben történő előnevelése 95%-os valószinüséggel 
szignifikánsan befolyásolta a tenyésztéskor mért szaporodási 
sebességi együttható értékeket. Különbség mutatkozott az ese
tek többségében a mért értékek között, de első sorban a sor
rendiséget befolyásolta az előnevelés. Ebből arra lehet kö-
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vetkeztetni, hogy a vizsgált élesztőgomba populációkat külön
böző mértékben "viselték meg" az előnevelés körülményei; el
térő volt - első sorban a nagy cukor koncentrációjú közegek
ben - a sejtek túlélése.

Socch.cerev/siae 
KE 0150

Zygosacoh. rauxü 
T15

D □ CL уд □ D CL

И Zuqosacck rouxii 
KE 0153

oy

01-

ily

1
aY1 an avi aVh °yi ai4 aVi Si, avi au avi aVt

69. ábra A mikrobák, az előnevelés és a tenyésztés közötti 
hármas kölcsönhatás hatása a szaporodási sebessé
gi együtthatók átlagértékeire

а\гГ1; av2' av2=0'995 ; a 
av4=0,853/

/a a^3=0,940;vl' 
av4 '

v3'

Az oszlopdiagram jól mutatja, hogy 95%-os valószinüséggel a 

vizsgált mikrobák, az előnevelő közeg, ill. a tenyésztő kö
zeg vizaktivitása közötti hármas kölcsönhatás szignifikáns 

hatásnak bizonyult. Ezt kevésbé az egyes oszlopok egymáshoz 

viszonyított különbsége okozta - hiszen ez sok esetben kisebb, 

mint a szignifikáns különbség /SD/ értéke - hanem sokkal in
kább az egyes blokkokon belül állandóan változó sorrendiség.
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A cukortürő élesztőgombák, ill. a kontrolként használt nem
toleráns Saccharomyces cerevisiae KE 0150 fenti szaporodás
kinetikai vizsgálatának tapasztalatait a következőkban ösz- 

szegezhetem:

/ i / A cukortürő élesztőgombák, ijLl. a nem-toleráns 

kontrol szaporodása között lényeges különbség 

volt a tenyésztő közeg vizaktivitás értékének to
lerálásában, ill. a még mindegyik vizsgált mikro
ba által egyaránt elviselt aértékű közegben mért 
szaporodáskinetikai paraméterek vonatkozásában.
Az av tűrés mértéke, ill. mért szaporodáskinetikai 
értékek a cukortürő, ill. a nem-toleráns élesztők
ben feltételezett eltérő szabályozási mechanizmusok 

elméletét /v.ö. 2.4.3 fejezettel/ látszanak igazol
ni .

/ii/ A vizsgált tenyészetek elővelelése különböző av
értékű közegekben a cukortürő élesztőknél szigni
fikáns hatásnak bizonyult. A kontrol Saccharomyces 

cerevisiae KE 0150 esetében a hatás kérdéses;
99%-os valószinüséget feltételezve nem tapasztal
tam különbséget. Ebből arra következtetek, hogy az 

előnevelésnek /=szoktatásnak/ inkább az adott popu
lációban előforduló toleráns egyedek kiszelektálá
sában, mint a tenyészet átlagos toleranciájának fo
kozásában van jelentősége. Ez különösen igaz a 

nem-toleráns kontrol esetében, ahol előneveléssel, 

fokozatos szoktatással nem lehetett kialakítani az
A cukortürő tenyészetek-av tűrés tulajdonságát, 

nél az előnevelés bár szignifikánsan befolyásolta a
mért szaporodási sebességet, nem volt hatással a 

szaporodás tényére; a nagy aértékű közegben elő
nevelt élesztő kiválóan szaporodott kis aértéken 

történő tenyésztéskor és forditva.
Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a nem- 
cukortürő élesztőgomba is túlélhet extrem kis vi z-
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aktivitású közegben. A kisérleti körülmények kö
zött a kontrol Saccharomyces cerevisiae KE 0150 

tenyészet minden vizsgált vizaktivitásu közegben 

elötenyésztve mutatott a számára elviselhető te
nyésztési körülmények között szaporodást.
Ezeknek az eredményeknek első sorban élelmiszer- 

ipari jelentősége nagy, mert arra figyelmeztet, 

hogy a besürités /pl. must koncentrátumok előállí
tása/ nem védi meg a terméket a cukortürő élesz
tők okozta romlástól. A koncentrátumok higitás 

utján történő továbbfelhasználásakor pedig a nagy 

cukor koncentráció ellenére túlélő nem-toleráns 

élesztők és a cukortürők egyaránt gyors szaporo
dásnak indulhatnak.

/iii/ A szaporodáskinetikai paraméterekre a tenyésztő 

közeg vizaktivitásának volt a legnagyobb hatása 

a kisérleti körülmények között minden vizsgált 

élesztőgomba esetében. Az észlelt kölcsönhatásokat 
is figyelembe véve ez meghatározta a szaporodás 

tényét és a mért szaporodási sebességi együttha
tókat. Az eredmények szoros összefüggésre utaltak. 

A szaporodási sebességi együtthatókat a vizaktivi- 

tás függvényében ábrázolva egy ponton - a ^1 

értéknél - átmenő, exponenciális görbét kaptam.
Az exponenciális szakasz logaritmusos transzfor
mációval linearizálható, a szaporodási sebességi 
együtthatók átlagértékeinek logaritmusai és a 

tenyésztő közeg vizaktivitása közötti összefüggés 

egy egyenes egyenletével irható le. Az összefüg
gést szoros korrelációs koefficiens jellemzi. E 

szerint csökkenő vizaktivitás értékre a vizsgált 

élesztőgombák lassubbodó szaporodással reagáltak.
A cukortürő, ill. a nem-toleráns élesztők eltérő 

szabályozási mechanizmusa miatt más és más ay ér
ték szabott határt szaporodásuknak. A vizsgálatok
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és a matematikai összefüggés bizonyította, hogy 

az extrem nagy cukor koncentrációjú közegekben 

szaporodó élesztőgombák jellemzésére csak a 

"cukortüro" kifejezés alkalmas. Az "ozmofil", 

vagy "ozmotoleráns" kifejezés nem korrekt, hasz
nálata helytelen.

3.5.3 Pusztuláskinetikai vizsgálatok eredményeinek érté
kelése

A pusztuláskinetikai vizsgálatok értékelését a folyamatot 
jellemző látszólagos aktiválási energia értékekre alapoztam. 
Ezzel ugyan nem tudtam a kezelt mikrobák hőrezisztenciáját 

jellemezni - egy mikroba hőtürését a tizedelődési idő és a 

hozzátartozó hőmérséklet érték jelöli - de az ARRHENIUS egyen
let, az aktiválási energia értelmezése közvetve mégis előbb
re vitt.
Általában a nagy aktiválási energiát igénylő reakció sebes
sége erősen függ a hőmérséklettől, ezzel szemben a kis akti
válási energia igényűek sebessége a hőmérséklet emelésével 
jóval kisebb mértékben növekszik. Az értékelésnél azonban 

figyelembe kell venni, hogy az aktiválás szempontjából tulaj
donképpen a reakció/к/ entalpiája a döntő. A mikroorganizmu
sok hőpusztulásakor pedig nagyon rendezett szerkezetekben, 

makromolekulákban történnek változások, ami nagy entrópia 

növekedést jelent és ez csökkenti az aktiválás szempontjából 
jelentős entalpia változást. Tény azonban az is, hogy mivel 
a mikroorganizmusok hőpusztulásának oka, vagy okai még nem 

egészen tisztázottak, nehéz interpretálni a kísérletekben 

kapott látszólagos aktiválási energia értékeket.
Á Eysztuláskinetikai_yizs2álatokat_első_lépésben Zygosach- 

charomyces rouxii KE 0153, ill. T15 és Saccharomyces cere- 

visiae KE 0150 tenyészetek bevonásával a^1; 0,995; 0,940 

és 0,853 vizaktivitásu szacharóz oldatokban a 3.3.4 feje
zetben leirt módon végeztem el.
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A pusztuláskinetikai vizsgálatok adatai32. táblázat

Sygosacch. 
rouxii 

KE 0153

a Zygosacch. 
rouxii 

T 15

P Sacch. 
cerevisiae 

KE 0150
v

□
3,54
3,67

5,63
5,72

1 3,30
3,37~ 1 2

8,09
9,01

4,74
5,43

4,47
4,07

1
0,995 2

4,92
4,94

4,02
4,12

1 5,30
5,360,940 2

3,87
3,49

5,57
5,19

3,88
4,53

1
0,853 2

hőkezelő közeg vizaktivitása p: párhuzamosok 

a táblázat a mérésekből számolt látszólagos energia 

értékeket, E/xlO^//Jmol

a :v
□ :

-1 / tartalmazza

A 3.4.3 fejezet eredményeiből a 3.3.7 pontban leirtak szerint 

háromszempontos varianciaanalízist számoltam.

A 32. táblázat adatainak varianciatáblázata33. táblázat

2NÖVariancia-
forrás

SzF F F Fs 95 99

Összes
Kezelések
Véletlen

44,1547
43,0359
1,1188

23
11 3,9124 42,0* 2,8 4,3
12 0,0932

2 10,6761 114,6* 3,9
3 3,7107 39,8* 3,5

21,3522
11,1321

6,9Mikroba
Vizaktivitás 6,0

6 1,7586 18,9* 3,0Maradék 4,810,5516

Nö: négyzetösszeg; SzF: szabadsági fok; s: szórás; 
F: számolt F-érték; F^,.: táblázati F-érték

*c<- 5%
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A számolt, ill. a táblázati F-értékek összehasonlítása a ke
zelések, a vizsgált élesztőgombák, a hőkezelő közeg vizakti- 

vitásának szignifikáns hatását mutatja. A maradék szignifi - 

kanciája a mikrobák és a hőkezelő közeg vizaktivitása közötti 
kölcsönhatásra utal.
A grafikus ábrázoláshoz és a további összehasonlításhoz a kö
vetkező szignifikáns különbségeket számoltam ki:

SD = 0,666kezelés

SD = 0,333mikroba

= 0,384SDvizaktivitás

t
□ Zggosacch. touxíi KF CM53
□ Ztjgosacch. rouxii T j5
□ Sacch. cere^viőiae- KE OiSO

[Jmoi]
hl<fl

10 ■

5-

70. ábra A mikrobák hatása a látszólagos aktiválási 
energiák átlagértékeire

A
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95%-os valószinüséggel a vizsgált hőkezelő közegekben minden 

élesztőgomba tenyészet hőpusztulását szignifikánsan különbö
ző látszólagos aktiválási energia átlagérték jellemzett. A 

legkisebb értéket Zygosaccharomyces rouxii T15-nél, a legna
gyobbat Saccharomyces cerevisiae KE 0150-nél számoltam.
Az aktiválási energia hőfokfüggésének a fejezet bevezetésében 

emlitett tényére emlékeztetendő ábrázoltam a hőkezelt mikrobák 

pusztulási görbéi lineáris szakaszának hőfok tartományát.

T,
IK r33*, -

S50-

316

Г Zygosaoch. nouxii KE 0-153 
I Zggosacoh.ix>uxff T 15 
I Sacch. cepev'isiQe KE O\50

311-

iOQO 0,900 0,800 aY

71. ábra A hőkezelt mikrobák pusztulási görbéi lineáris 

szakaszának hőfoktartománya

Az erősen sematikus, leegyszerüsitett ábráról leolvasható az 

a tendencia, hogy a nagyobb látszólagos aktiválási energia 

átlagértékkel jellemzett hőpusztulás kisebb hőfok intervallum-
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ban és nagyobb hőmérsékleten zajlott le. Ez azonban véletlen
szerű, csak a kísérleti körülményekből adódhatott; ezt igy ál
talánosítani nem lehet. Az ARRHENIUS görbe meredeksége és az 

ebből számolt aktiválási energia még nem határozza meg a görbe 

elhelyezkedését az x-tengelyhez viszonyítva. Újabb tenyészete
ket és a fajok széles spektrumát kellene tovább vizsgálni, ill. 

más elrendezést alkalmazni, amely nagyobb hőfok intervallumban 

teszi lehetővé a hőkezelést túlélő sejtek számának meghatározá
sát. így juthatnánk közelebb az aktiválási energia és a sejtek 

hőpusztulásakor lejátszódó letális reakció/к/ összefüggésének 

megértéséhez.

E
[Jmoí]

p avi □ aVb□ a □ aM i_iА/о?

io-

r

72. ábra A hőkezelő közeg vizaktivitásának hatása a látszóla
gos aktiválási energiák átlagértékeire

=0,940; av4=0,853//avl~1; av2 =0,995; av3
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95%-os valószinüséggel a hőkezelő közeg vizaktivitása szig
nifikánsan befolyásolta a mikroorganizmusok hőpusztulását.
A legkisebb látszólagos aktiválási energia átlagérték az 1 

körüli vizaktivitásu közegben pusztuló élesztőgombákat, a 

legnagyobb a O,995-ös av értékű közegben hőkezeiteket jelle- 

. Figyelemre méltó, hogy az а^=0,940 és az a =0,853 ér
éknél mért látszólagos aktiválási energia átlagértékek között 

nincs különbség, vagyis a hőpusztulás az E értékek vonatkozá
sában függetlenné vált a hőkezelő közeg csökkenő vizaktivitá- 

sától.
Más összefüggést kaptam, ha a látszólagos aktiválási energia 

logaritmusát a hőkezelő közeg vizaktivitásának beállításához 

használt szacharóz koncentrációk függvényében ábrázoltam.

mez te

l9£

IqÉ- 5.7Я36 + °^0Zipszacharöz 

n=o,9gso
$«•

51-

T°uacharix
SOiO 30

A látszólagos aktiválási energia átlagértékek 

logaritmusainak változása a hőkezelő közeg sza
charóz koncentrációjának függvényében

73. ábra
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Mint látható, az összefüggés, amelyet egy egyenes egyenlete 

ir le, nagyon szoros. Az interpretálás nem okoz gondot, hiszen 

itt nincs másról szó, mint, hogy a csökkenő vizaktivitás azonos 

kezelést feltételezve lassitja a pusztulást. Szélső helyzetként, 

példa gyanánt, a nedves, ill. a száraz térben történő sterile- 

zés jól ismert különbségére lehet utalni. A fenti összefüggés 

azonban nem extrapolálható, mert oldódási nehézségek nem teszik 

lehetővé a kisebb vizaktivitás értéknél, tehát nagyobb oldott 

anyag koncentrációnál történő mérést. Márpedig a hőhatáshoz és 

a közeg av értékéhez jelen esetben hozzáadódott a szacharóz 

speciális, a sejtek finom szerkezetére gyakorolt hatása is 

/v.ö• CORRY, 1976a; 1976b/.

Ё Zygosacch.rouxií Zygosaocb rotocíi Socch. cerevisia&
КЕГ 0450[Jmoí] KE 0453 T 45

Utft
□ a□ a □ aD aи<Q- vi UV3

TO»-_gгг-

74. ábra A mikrobák és a hőkezelő közeg vizaktivitása kö
zötti kölcsönhatás hatása a látszólagos aktiválási

/
energiák átlagértékeire
Mvl~l; av2=0,995; av3=0,940; av4=0,853/
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A 74. ábrán jól látható, hogy a vizsgált mikrobák eltérő módon 

reagáltak a hőkezelő közeg különböző vizáktivitás értékeire. 

Zygosaccharomyces rouxii KE 0153 tenyészet esetében az av=0,995, 
ill. 0,940 értékeknél meghatározott látszólagos aktiválási 
energia átlagértékek között nincs különbség, egyébként minden 

más érték 95%-os valószinüséggel szignifikánsan eltér egymás
tól. A másik cukortürő élesztőgomba pusztuláskinetikai paramé
terei között nincs különbség. A kontrolként alkalmazott nem
toleráns Saccharomyces cerevisiae KE 0150 esetében a két kisebb 

av értéknél meghatározott látszólagos aktiválási energia átlag
értékek nem különböznek egymástól, vagyis a hőkezelő közeg viz- 

aktivitásának csökkenése 0,940 alá nem okozta a hőpusztulási 
jellemzők változását.

A kisérlet eredményeit a következőkben foglalhatom össze:

/i/ A vizsgált élesztőgombák hőpusztulási paraméterei 
eltértek egymástól. Az eltérés a fajok közötti kü
lönbségekből, ill. azonos fajhoz tartozó két izo- 

látum szignifikánsan különböző viselkedéséből a- 

dódott.
/ii/ A két cukortürő élesztőgomba hőpusztulási paramé

tereit összehasonlitva feltűnő, hogy a Zygosaccha
romyces rouxii T15 - a vad tipus - különbség nél
kül reagált a hőkezelő közeg változó vizaktivitá- 

sára. Ennek oka lehet fiziológiai, citológiai és 

szabályozásbeli különbség a két izolátum között, 

de lehet, hogy a különbség a tenyészetek eredeté
ben, ill. a fenntartás módjában keresendő.

tuláskinetikai_vizsgálatok_második_munkafázásában lépcső
zetes túlélési görbéket is kaptam és ennek okát a kezelt sejtek 

és a hőkezelő közeg között lejátszódó esetleges kiegyenlítődé
si folyamatokban keresve az ozmosokkolással módosítottam a vizs
gálati módszert /v.ö. 3.3.4 fejezettel/. Mivel azonban a vizs
gált élesztőgombák eltérő módon reagáltak - hol jelentkezett a 

lépcsőzetesség a túlélési görbén, hol nem 

számú blokkok miatt körülményessé vált az eredmények matema
tikai-statisztikai értékelése. így leegyszerüsitve, egyszempon- 

tos varianciaanalízist és páronkénti összehasonlitást végeztem.

a különböző elem-
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Az ozmosokkolás módszerével módosított hopusz-34. táblázat
tulási kísérletek adatai

P E/xl05//Jmol 1 /Sorszám Mikroorgani zmus

Kloeckera apiculata Stl 
a ~ 1

1 2,19
1. 2 2,13 0v

1Kloeckera apiculata Stl
a =0,853 v

2,52
2,072. 2a-szakasz

1 2,16Kloeckera apiculata Stl 
av=0,8533. 2,822b-szakasz

1,881Kloeckera apiculata Stl
a =0,853 v

4. 1,52a-szakasz ozmosokk 2

2,431Kloeckera apiculata Stl 
av=0,853

5.
2,54b-szakasz ozmosokk 2

3,73Zygosaccharomyces bailii St2 1 

a 16. 2 3,34v
2,47Zygosaccharomyces bailii St2

a =0,853 v

1
7. 2,412

Zygosaccharomyces bailii St2 

av=0,853
1 2,52

8. a-szakasz ozmosokk 2 2,20

Zygosaccharomyces bailii St2 

av=0,853
1 4,94

9. b-szakasz ozmosokk 2 4,34

3,49
3,21

Zygosaccharomyces rouxii St3 1 

a ~ 110. 2v
8,61
8,05

Zygosaccharomyces rouxii St3 

av=0,853
1

11. 2

Zygosaccharomyces rouxii St3 

av=0,853
1 5,96

6,0212. a-szakasz ozmosokk 2

1 7,06
7,27

Zygosaccharomyces rouxii St3
a =0,853v '

13. b-szakasz ozmosokk 2

p: párhuzamosok; E: látszólagos aktiválási energia; av: hő
kezelő közeg vizaktivitása; a,b: túlélési görbe szakasz^i”''^;
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35. táblázat A 34. táblázat adatainak varianciatáblázata

2NöVarianciaforrás SzF F F95 F 99s

Összes
Kezelések

109,5914
108,6708

25
127,9*12 9,0559 2,6 3,9

Véletlen 0,9206 13 0,0708

NÖ: négyzetösszeg; SzF: szabadsági fok; s: szórás; F: számolt
F-érték; Fg^: táblázati F-érték
» o< = 5 %

A számolt, ill. a táblázati F-értékek összehasonlítása azt mutat
ja, hogy a kísérleti körülmények között szignifikáns különbségek 

voltak a hőpusztulási paraméterek között.
A grafikus ábrázoláshoz és a páronkénti összehasonlitáslioz kiszá
mítottam a kezelések szignifikáns különbségét:

= 0,575SDkezelések

WJ
K. apiculata Sbi Zygosacch.

baílö Si2
Zygosacch-

roux«Sfc3
10 ■

S ■

a b a b b ba a
6. г в. 3. 10. 11 11. is.i i. У к. s.

A kezelések hatása a látszólagos aktiválási energiák 

átlagértékeire
/ □ :a 'v 1; Cl:av=0,853 Ü:av=0,S53 "ozmosokk";
a,b: hőpusztulási görbe szakaszai/

75. ábra
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Az eltérő mintaszámú blokkok fenti ábrázolása lehetővé te
szi a páronkénti összehasonlitást. Ebből kiderül, hogy a 

9., 11., 12. és 13. számú kisérlet /lásd 34. táblázat/ 
eredményei minden más eredménytől szignifikánsan eltérnek; 

a 10. kisérlet csak a 6.-tól nem különbözik. Ha ezt a mikro
organizmusok "nyelvére" lefordítom kiderül, hogy az erősen 

cukortürőnek tartott Zygosaccharomyces rouxii St3-at minden 

hőpusztulási vizsgálatban, a szintén cukortürő Zygosaccharo
myces bailii St2-öt pedig két esetben /6. és 9. kisérlet/ 

a többi kísérlettől eltérő látszólagos aktiválási energia 

átlagérték jellemzett.
A korábbi vizsgálatokban /TÖRÖK és REICHART, 1979/ standard 

kísérleti körülményként szereplő а^~>1 értéknél szignifikánsan 

eltérő látszólagos aktiválási energia átlagérték jellemzi a 

nem-, vagy csak kevéssé toleráns Kloeckera apiculata Stl 
/1. kisérlet/ és a két cukortürő élesztő hőpusztulását /6. 

és 10. kisérlet/. Ez ismét intracelluláris és/vagy funkció
beli különbségekre utal.
A 2. és 3. kisérlet eredményei között nincs eltérés, viszont 

szignifikáns különbség van a 4. és 5., ill. a 2. és 4. kisér
let között. A két elrendezés között a különbség csak az ozmo- 

sokkolás tényében volt. Ez a túlélési görbéknél úgy jelentke
zett, hogy az ozmosokkolt tenyészetnél közel egy nagyságrend
del nagyobb pusztulást tapasztaltam az első, a-szakaszban /4. 

kisérlet/, mint a nem-ozmosokkolt elrendezésnél, és ezzel 
együtt járt a szakasz hosszának, tehát a hőkezelés idejének és 

hőmérsékletének, növekedése /v.ö.23. ábrával és 3.2.4 fejezettel/ 

Tehát, ha nem volt lehetőség ozmózisos kiegyenlitődésre a sej
tek és a hőkezelő közeg között - ez a kevertetés kb. 10 perce 

alatt gyakorlatilag vizkilépcst jelenthetett a sejtekből a kül
ső nagy cukor koncentráció miatt, párosulva a szacharóz nem 

penetráló tulajdonságával - akkor a populáció kezdetben jobban 

pusztult /a 4. kisérlet látszólagos aktiválási energia átlag
értéke szignifikánsan kisebb, mint a 2. kisérleté/, mint a nem- 
ozmosokkolt hőkezelt populáció.
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A kezelt populációk egy része rezisztensnek mutatkozott /b-
rezisztencia okát keresve feltűnő, hogy sem a 

sem a 3. és 5. kisérlet eredményei között nincs kü
lönbség, azaz a nem-ozmosokkolt populáció höpusztulását mind
két, a túlélési görbe egyébként jól elkülöníthető szakaszában 

azonos látszólagos aktiválási energia jellemezte, és ezektől 
nem különbözött az ozmosokkolt tenyészet b-szakasza sem. Köz
vetve tehát arra következtethetek, hogy a Kloeckera apiculata, 
amelyet LODDER /1970/ esetenként részlegesen cukortürőnek tart, 

a kisérleti körülmények között kizárólag a hőkezelő közeg nagy 

cukor tartalmának köszönhette a populáció egy részében /kb. 
1%-ban/ jelentkező "hőrezisztenciát", aminek oka nem más, mint 
az általam ozmózisos kiegyenlítődésként jellemzett folyamat.

szakaszok/. A 

2. és 3 • 9

Zygosaccharomyces bailii St2 pusztuláskinetikai vizsgálata 

más képet nyújtott. Nem-ozmosokkolt elrendezésben nem tudtam 

szakaszokat elkülöníteni a túlélési görbéken. Az ozmosokkolás- 

sal módosított kísérletekben az első, a-szakaszra jellemző lát
szólagos aktiválási energia átlagérték nem különbözött a nem- 

ozmosokkolt kisérlet eredményétől /7. és 8. kisérlet/. A re- 

zisztens populációhányad pusztulásához az előbbieknél szigni
fikánsan nagyobb érték tartozott /9. kisérlet/. Mivel ez az 

ozmosokkolt tenyészetek túlélési görbéin úgy jelentkezett, hogy 

rövid első, a-szakasz után /kb. 1,5 nagyságrendnyi pusztulás 

után/ hosszan elnyúló, lassú pusztulás következett, feltéte
lezem, hogy ebben az esetben valódi, örökletes, a populációt 
jellemző hőrezisztenciáról volt szó.

Hasonló tapasztalatokat szereztem a Zygosaccharomyces rouxii 
St3 hőkezelésekor is. A nem-ozmosokkolt tenyészet hőpusztulá
sát kiugróan nagy látszólagos aktiválási energia átlagérték 

jellemezte. Az ozmosokkolt tenyészetek túlélési görbéi ismét, 
jól érzékelhető szakaszokra bomlottak, amelyekben egymástól 
szignifikánsan eltérő Ё értékeket számítottam.
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Az oszlopdiagram alapján /75. ábra/ feltételezhető, hogy a 

tenyészet hőkezelését megelőző 10 perces kevertetés mégcsak 

fokozta a nagy cukor koncentrációjú közegben jelentkező hő
rezisztenciát.
A pusztuláskinetikai vizsgálatok második részének eredménye
it a következőkben foglalhatom össze:

/i/ A kezelt cukortürő, ill. nem-, vagy részlegesen
toleráns élesztőgombák hőousztulási tulajdonságai 
szignifikánsan eltértek egymástól. Normál körülmé
nyek /av~l/ között - az aktiválási energiát általá
nosan értelmezve - Kloeckera apiculata Stl hőpusztu
lásakor lejátszódó reakciók kevésbé voltak hőfok 

függők, mint a két vizsgált cukortürő élesztőgomba 

esetében. Kis av értéknél a tenyészetek hőtürése fo
kozódott. A különbség magyarázatára BROWN /1977/ el
mélete látszik legalkalmasabbnak. Az általa felvetett 

alapvető sejtmembrán szerkezeti és sejt müködésbeli 
különbségek cukortürő és nem-toleráns élesztők között 

/v.ö. 2.4.2 és 2.4.3 fejezettel/ magyarázatul szolgál
hatnak az "ozmosokkolás" hatásában jelentkező eltéré
sekre is.

/ii/ A nem-, vagy csak kevéssé cukortürő Kloeckera apicu
lata Stl-nél a kísérletek azt mutatták, hogy a kis 

av értékű közegben tapasztalt erőteljesebb hőtürés 

a hőkezelő közeg nagy cukor koncentrációja következ
tében a sejteknél fellépő vízvesztés következménye, 

/iii/ A cukortürő élesztőgombák eredendően hőtürőbbeknek 

bizonyultak. A kisérleti elrendezés - a módszerek 

módosítása ozmosokkolással - segítette elő ennek fel
ismerését. A hőrezisztens populáció hányadok hőpusz
tulását jellemző nagy /0,5-0,8 MJmol ^ körüli/ lát
szólagos aktiválási energia értékek annak következ
ményei, hogy a sejtek pusztulását eredményező reak
ciók extrem kis intracelluláris vizaktivitás értékű 

sejtekben játszódnak le. E sejt belső szerkezeti és
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funkcionális létrejötte a cukortürö élesztőgombák 

örökletes tulajdonsága.

A protoplasztokkal végzett kísérletek eredményeinek 

értékelése
3.5.4

A protoplasztokkal végzett kísérletek számos előkisérletre 

épültek. Ezek legfontosabb tapasztalatai a következők voltak:

/1/ A vizsgált cukortürö élesztőgombák fiatal /5 órás/ 
sejtjeinél 2% merkaptoetanol megkönnyítette az en
zimes sejtfalbontást. Merkaptoetanol jelenlétében 

15-20 perc alatt a sejtek 60-70%-a alakult át proto- 

plaszttá. Az enzimes kezelésre érzékeny Saccharomyces 

cerevisiae CCY 21-4-59 kontrol tenyészetnél nem volt 

szükség merkaptoetanol alkalmazására.
/ii/ A cukortürö élesztőgomba protoplasztjai csak a szo

kásosnál nagyobb ozmostabilizátor koncentrációjú ol
datokban voltak fenntarthatok. Minimum 1 M-os oldatok
ra volt szükség.

A tényleges kísérletekben kétféle - Szegedről, ill. Brnoból 
származó - feltehetően eltérő összetételű és aktivitású csiga
enzimet használtam, azonban a vizsgált mikrobák vonatkozásában 

különbséget nem találtam.
A protoplasztok képzésében használt ozmostabilizátorok közül 
Zygosaccharomyces rouxii KE 0153-nál ammóniumszulfát, Zygo- 

saccharomyces bailii K-nál ammóniumszulfát és káliumklorid bi
zonyult használhatónak. Mindkét vizsgált fajnál a szükséges 

minimális vegyszerkoncentráció 1 M volt. Ennél kisebb koncentrá
ciónál a protoplasztok lizis következtében szétestek. A nagyobb 

koncentrációknál /1,3 és 2 М/ a protoplasztok mikroszkópos képén 

elváltozást nem tapasztaltam.
A protoplasztok regenerálásához káliumklorid, ill. mannit bi
zonyult jól használható ozmostabilizátomak. A szükséges mini
mális vegyszer koncentráció a sejtfal ujrafelépitéséhez is 1 M
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volt, azonban a nagyobb koncentrációk kipróbálása már különb
ségeket eredményezett. így például amig Zygosaccharomyces rouxll 
KE 0153 protoplasztjai kiválóan regenerálódtak és mikrokolóniá- 

kat képeztek 2 M káliumkloridot tartalmazó szintetikus /YNB/ 
tápközegben, addig Zygosaccharomyces bailii К protoplasztjai- 

nál ezt nem tapasztaltam. A nagyobb ozmostabilizátor koncentrá
ció - első sorban mannit és szorbit esetében - oldódási prob
lémát jelentett. A nehézséget még fokozta, ha a tápközeget zse
latinnal szilárdítottam. Végül is a protoplasztok regenerálá
sát csak 1 M ozmostabilizátort, 0,5% glükózt és 2,5% agart 

tartalmazó szintetikus /YBN/ tápközegben tudtam megoldani si
keresen.
A 3.4.4 fejezetben a kísérletekben készült mikrofotók közül 
Zygosaccharomyces rouxii KE 0153-ról közlök néhányat. A fotók
kal a cukortüro élesztőgomba tenyészetek vizsgálatakor szerzett 

főbb tapasztalatokat kivántam illusztrálni.
A cukortüro élesztőgombák protoplasztjai, ill. a regenerálódás 

folyamata mikrofotókon megörökítve /24.-25. ábra/ semmiben sem 

különbözött a szakirodalomból ismert képektől.
A protoplaszt a regenerálódás során némileg megnőtt, majd az 

első, vagy a második generációban az utód sejtek felvették a 

tenyészet jellemző alakját.
Egyes esetekben a protoplaszt "óriás-protoplaszt"-tá nőtt 

/26. ábra/. Mivel ezek a sejtek a többivel megegyező kezelést 

kaptak - az "óriások" és a "normál" megjelenésű protoplasztok 

egyazon tenyészetekben vegyesen fordultak elő - csak arra kö
vetkeztethetek, hogy esetükben a regenerálódás hosszabb ideig
tartott. Eközben a sejtmag osztódása és a velejáró sejttérfo
gat növekedés /FANTES et al 1975; FANTES, 1977/ akadályta
lanul tovább zajlott. A regenerálódás! folyamat befejeződésé-

• 9

vei ezek a sejtek is mikrokolóniákká szaporodtak.
Külön kell szólni a PEG alkalmazásáról. A különböző PEG kon- 

cnetrációk természetellenes képződmények létrehozására serken
tették a protoplasztokat /27. ábra/. A létrejött nyúlványok 

/hermák/ valószinüleg valamiféle abberáns sejtfalmorfogenezis 

eredményei. Ha nem is egyértelmű az összefüggés, mégis úgy 

tűnt, hogy a növekvő PEG koncentráció fokozott nyulványképző- 

dést váltott ki.
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Nagyobb /50%-os/ PEG koncentrációjú közegben sem tudtam az 

agarral szilárdított táptalajhoz hasonló sikert elérni, azaz 

folyékony tápközegben nem sikerült intakt sejtekké regenerál- 

tatni a protoplasztokát. A kontrol Saccharomyces cerevisiae 

CCY 21-4-59 tenyészet és protoplasztjai mindenféle kezelésre 

a szokásos módon reagált és ezzel igazolta a kísérleti körül
mények helyes megválasztását és kivitelezését.
Összefoglalva a leglényegesebb taoasztalatokat:

/i/ A cukortüro élesztőkből hagyományos technikákkal 
protoplasztokat lehet nyerni, amelyek regeneráló
dásra kénesek.

/ii/ A cukortüro élesztők protoplasztjai fenntartásukhoz 

és regenerációjukhoz minimum 1 M-os ozmostabilizátor 

koncentrációt igényelnek, tehát feltételezhetően a 

citoszol vizaktivitás értéke kisebb, mint a "normál", 
nem-toleráns élesztőknél.

/iii/ A protonlaszt technikával összefüggő kezelések hatá
sára "óriás" protoplasztok keletkezhetnek, amelyek azon
ban regenerálódásra képesek.

/iv/ Különböző PEG koncentrációk eltérő mértékben ugyan, 
de zavart okoznak a sejtfalmorfogenezisben és ennek 

következtében különleges formájú nyúlványok keletkez
nek, amelyek regenerálódásra képtelenek.

3.5.5 Az elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeinek 

értékelése

A különböző fixálási eljárásokkal készült ultravékony metszetek 

vizsgálata nem eredményezett lényeges uj ismereteket. A kipró
bált technikák közül teljesen eredménytelen volt a csersavas 

kezelés, mert a kísérleti körülmények között a csersav nem volt 

képes behatolni a vizsgált cukortüro élesztőgombák sejtjeibe. 

Sem az uranilacetáttal, sem pedig a káliumpermanganáttal kezelt 

sejteknél nem találtam bizonyítékot az ARNOLD /1973/, ARNOLD és
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munkatársai /1974/, ARNOLD és LACY /1977/, valamint ARNOLD 

és GARRISON /1979/ által leirt és nagy jelentőségűnek tartott 

periplazmás testecskékre.
Az alkalmazott fixálási eljárások közül a vizsgált cukortü
rő élesztőgombáknál is a hagyományos káliumpermanganátos ke
zelés bizonyult a legsikeresebbnek. Az egyetlen lényeges hát
rányt a káliumpermanganátnak a membránszerkezetekre - első 

sorban a plazmamembránra - gyakorolt hatása jelentett; az ily- 

módon kezelt membránok töredezettnek tűntek az elektronmikrosz
kópos megfigyelésnél, a mikrofotókon.
A freeze-fracturing, ill. freeze-etching technika alkalmazásá
val lehetőségem nyilt a szakirodalomban cukortürő élesztőgom
bákról eddig még sehol nem közölt mikrofotók közreadására, 
ilymódon a kísérleteknek ez a része uj ismereteket eredményez
hetett.
A két vizsgált, eltérő cukortürésü toleráns élesztőgomba plaz
mamembránjának finomszerkezetében lényeges különbség volt a 

membránbegyürődések /invaginációk a P-törés felszíneken/, ill. 

a -felgyürődések /lásd az E-törés felszíneket/ száma, nagysága 

és elrendeződése között /28. , 29. , 31. és 35^. ábra/. Mivel az 

invaginációk membránfelszin, azaz aktivan működő membránfelület 
növekedést céloznak, különbséget kell feltételezni a két vizs
gált élesztőgomba faj plazmamembránjánál.
Különbség mutatkozott a két faj esetében az intramembrán ré
szecskék /IMP/ száma és elhelyezkedése tekintetében is; Zygo- 

saccharomyces rouxii KE 0153-nál az IMP-k elszórtan, nagy
számban, Zygosaccharomyces bailii K-nál hexagonális elrendeződ 

désben láthatók /28 30-35. ábra/. A valószinüleg fehér
je természetű intramembrán részecskék /RÖHLICH, 1975; SHEELER 

és BIANCHI, 1979/ számának és elrendeződésének kérdése érdekes 

problémát vet fel. BRANTON és DEAMER /1972/ szerint a részecs
kék száma bizonyos párhuzamot mutat az illető membrán anyag
csere aktivitásával. Az IMP-nek a 30.-35. ábrán látható hexa-

ill.• 9

gonális elrendeződése közismert a nem-toleráns élesztőknél is, 

így például Saccharomyces cerevisiae-nél. A hexagonális elren
deződést viszont nem tapasztaltam az erősen cukortürő Zygo
saccharomyces rouxii KE 0153-nái.
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A vizsgált két faj esetében az IMP-k a felhasadt plazmamemb
rán felületeken nem azonos mértékben oszlottak el; a P-törés 

felszínen sokkal több IMP látható, mint az E-törés felszínen.
A részecskék ilyen
a szakirodalom bár ismeri /ER, ill. mitokondrium membránnál 
is/, egyenlőre nem tudja megmagyarázni. A membrán 

nak /SHEELER és BIANCHI, 1979/ azonban nagy jelentősége van,- 

mivel az intramembrán részecskéknek része lehet az adott membrán 

enzimaktivitásában, a receptor és Struktur fehérjék működésé
ben /ROSE, 1981/.
Mivel feltételezhetően az élesztőgombák cukortürésében fontos 

szerep jut a plazmamembrán működésének /v.ö. a 2.4.2 fejezet- 

tel/, a fenti megfigyelések nagy jelentőségűek.
A periplazmás testecskék létezésére a freeze-fracturing, ill. 

a freeze-etching technikával sem találtam bizonyítékot, holott 

a kísérleti körülmények - kevés glükóz, ill. szacharóz a te
nyésztő közegben - ezt lehetővé tehették volna. Sikerült vi
szont ezekre emlékeztető műtermékeket létrehoznom glutáralde- 

hides kezeléssel és glicerin alkalmazásával /lásd 2.3.6 feje
zetet/. A 37.-38. ábrán látható "foltok" véleményem szerint 

műtermékek, amelyek a glutáraldehides fixálásnak köszönhetők. . 
Hasonló tapasztalatokról számolt be OLÁH és RÖHLICH /1966/, 

valamint HASTY és HAY /1978/.
A periplazmás testecskék elektronmikroszkópos vizsgálatánál a 

szerzők /ARNOLD és GARRISON, 1979; ARNOLD és PRINGLE, 1980/ 
mindig alkalmaztak glutáraldehidet a sejtek, ill. protoplasz- 

tok fixálására, tehát elképzelhető, hogy műtermékeket inter
pretáltak.
A 39.-45. ábra az eukariota sejt jellegzetes sejtszervecskéit 

mutatja. Különösen három mikrofotó emelendő ki. A 39,-40. áb
rán az élesztőgomba sejtek fagyasztva hasított, maratott fel
vételein eddig csak ritkán bemutatott diktioszoma látható igen 

jó minőségben. Érdekes pillanatot örökített meg a 43. ábra, ahol 
az anyasejt és a leánysejt között kialakuló primér sejtfal 
mindkét oldalán membránszerkezettel határolt vezikulák rendeződ
tek el, mintegy alátámasztva e vezikuláknak a sejtfalmorfoge-

aszimetrikus eloszlását a két membránfélen

aszimetriá-
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nezisben feltételezett szerepével foglalkozó elméleteket. 

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeit összefog
lalva kitűnik, hogy

/i/ a kísérleti körülmények között nem találtam bi
zonyítékot az un. periplazmás testecskék létezésé
re;

/ii/ a plazmamembránon megfigyelt "foltok" a glutáral- 

dehides, esetleg a glicerines kezelés következté
ben létrejött műtermékek;

/iii/ a vizsgált eltérő cukortürésü élesztőgombák plaz
mamembránjai különböznek egymástól olyformán, hogy 

a kevésbé cukortüro Zygosaccharomyces ballil К 

sejtmembránja a nem-toleráns élesztőkéhez inkább ha
sonlít megjelenésében;

/iv/ a vizsgált sejtek sejtorganellumai nem térnek el az
eukariota sejt jellegzetes képétől. A sejtbelső eset
leg szokatlanul "száraz", durva szemcsés megjelenése 

talán csak az enyhe maratás következménye.

ÖSSZEFOGLALÁS4.

A nagy cukor koncentrációjú közegekben szaporodó élesztőgom
bák vizsgálata az élesztőkutatás immár közel 90 éve újra meg 

újra visszatérő témája. A kutatókat különböző megközelítésből 
ugyan, de első sorban mindig az foglalkoztatta, hogy miben tér
nek el a cukortüro élesztőgombák nem-toleráns társaiktól. Az 

elmúlt 15 év kisérleti eredményeinek interpretálása megvilágí
totta az élesztőgombák cukortürésének lehetséges sejtszintü 

szabályozási mechanizmusait. Mind több megfigyelés bizonyí
totta, hogy a cukortürés lényege az az 

metabolizmusos szabályozás, amely a plazmamembrán szintjén ját
szódik le. Az extrem kis vizaktivitásu közegben a toleráns 

sejtek kompatibilis anyagokat termelnek, amelyek sejtmembrán
juk szerkezete és működése eredményeként kellő mennyiségben

első sorban nem-
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akkumulálódnak igy teremtve termodinamikai egyensúlyt az 

extracelluláris és intracelluláris viszonyok között. 

Kísérleteimben azt vizsgáltam, hogy mely élesztőgomba fajok
ba tartoznak az élelmiszeripari termékek romlását okozó cu
kortürő élesztőgombák; mi jellemzi szaporodásukat és hőpusz
tulásukat; alkalmazhatók-e hagyományos protoplaszt technikák 

és végül milyen e mikroorganizmusok sejtjeinek finom szerke
zete. Ez a látszólag szerteágazó tematika annak az alapvető 

kérdésnek a megválaszolását szolgálta, hogy miben térnek el a 

cukortürő élesztők nem-toleráns társaiktól.
A nagyszámú kisérlet legfontosabb eredményeit röviden a követ
kezőkben foglalhatom össze:

/i/ A nagy cukor koncentrációjú közegekben szaporodó, 
az élelmiszeripari termékek romlását előidéző cu
kortürő élesztőgombák csaknem kivétel nélkül a Zygo- 

saccharomyces nemzetségbe tartoznak. Leggyakrabban a 

nagy cukortüréssel biró Zygosaccharomyces rouxii-t 

izoláltam.
/ii/ A cukortürő élesztőgombák széles vizaktivitás tar

tományban szaporodtak, ha az av érték beállításához 

valamilyen nem-elektrolitot használtam. Szoros össze
függést tapasztaltam a vizaktivitás érték és a szapo
rodási sebesség között. Csökkenő av érték lassubodó 

szaporodást vont maga után. Ez arra figyelmeztet, 

hogy a vizsgált mikroorganizmusok vonatkozásában az 

"ozmofilia" nem helytálló; jellemzésükre csak a "cu
kortürő" kifejezés alkalmas.

/iii/ A vizsgált élesztőgombáknál a kísérleti körülmények 

között nem érvényesült a glükóz hatás, a CRABTREE- 
effektus.

/iv/ A pusztuláskinetikai vizsgálatokban a hőkezelő közeg 

növekvő cukor koncentrációja fokozta a teszt mikrobák 

"hőrezisztenciájá"-t. A cukortürő élesztőgombák azon
ban eredendően hőtürőbbek voltak nem-toleráns társaik-
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nál. Az ezt mutató eredményeket a nem-toleráns élesz
tőkétől eltérő sejtmembránnal és sejt működéssel 
magyarázom.

/v/ A hagyományos protoplaszt technikák segítségével si
került protoplasztokat nyerni cukortürő élesztőkből. 

Ezek azonban fenntartásukhoz és regenerálódásukhoz mi
nimum 1 M-os ozmostabilizátor koncentrációt igényel
tek .

/vi/ Az elektronmikroszkópos sejt finom szerkezeti meg
figyelésekben első sorban a plazmamembránnál talál
tam a közismert leírásoktól eltérő megjelenést. A 

legcukortürőbbnek tartott Zyqosaccharomyces rouxil 
plazmamembránja az invaginációk száma, mérete és az 

intramembrán részecskék száma és elrendeződése tekin
tetében eltért a kevésbé cukortürő Zygosaccharomyces 

bailii sejtmembránjától, amely utóbbi inkább a nem
toleráns élesztőkéhez volt hasonlatos.

/vii/ A más szerzők által leirt és nagy jelentőségűnek
tartott periplazmás testecskékre nem találtam bizo
nyítékot. Az általuk és általam is észlelt "foltok"- 

at műtermékeknek tartom.

A vizsgálatok alapvető kérdésére eredményeim tükrében tehát 

úgy válaszolhatok, hogy a cukortürő élesztőgombák szaporodás-, 
ill. pusztuláskinetikai paramétereikben, intracelluláris ozmó
zisos viszonyaikban, sejtmembránjuk finom szerkezeti tulajdon
ságaiban eltérnek nem-toleráns társaiktól.
Jelen dolgozatom több részterületen eredményezett uj megköze
lítéseket, uj ismereteket. Ezek az alábbiak:

/1/ A szakirodalomban eddig nem közöltek az általam
közreadottakhoz hasonló rendszeres szaporodás-, ill. 

pusztuláskinetikai vizsgálatokat cukortürő élesztők
kel .
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/И/ A pusztuláskinetikai vizsgálatokban elsőként alkal
maztam egy uj, dinamikus kísérleti módszert a cukor- 

türő élesztőgombák hőpusztulási paramétereinek meg
határozására .

/iii/ A freeze-fracturing, ill. freeze-etching technika
alkalmazásával készült mikrofotókhoz hasonlókat még 

sehol sem közöltek az irodalomban cukortürő élesztők
ről.

Eredményeim alapján úgy vélem, hogy a nagy cukor koncentrációjú 

közegekben is szaporodó élesztőgombák sejtmembránjának, metabo- 

lizmusának és genetikai tulajdonságainak további kutatása vezet 
el a cukortürés részleteinek megértéséhez. "
osmoregulation offer a very intriguing and challenging series 

of questions with extensive ramifications at many levels of 

biology" /BROWN, 1978/.
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