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A lakkáz és tirozináz enzimek a réztartalmú polifenol-oxidázok, az ún. ’multicopper’
oxidázok közé tartoznak; a lakkáz négy, míg a tirozináz enzim két réziont tartalmaz. A
réztartalmú enzimek igen fontos szerepet játszanak az oxigén biológiai aktiválásában,
valamint nélkülözhetetlenek a különböző szubsztrátok (mind az aromás, mind a nem
aromás vegyületek) széleskörű oxidációjában is. Szubsztrát specifitásuk nagyon hasonló,
ezért egy adott mintában történő együttes előfordulásuk, kimutatásukat megnehezíti.
Elkülönítésük biokémiai reakciókkal lehetséges, mivel a lakkáz enzim az orto- és paradifenolok oxidációját is katalizálja, míg a tirozináz csak az o-difenolokét. A lakkáz enzim
specifikus szubsztrátja a syringaldazine, míg a tirozinázé az L-tirozine.
A két enzimet már a XIX. század végén leírták, és azóta is igen jelentős és intenzív
kutatásokkal próbálnak minél szélesebb ismeretet megtudni róluk, mégis az előfordulásuk és főként a szerepük a mai napig vitatott és kevéssé ismert. A lakkáz enzimet
prokariótákból, gombákból (elsősorban bazídiumos gombákból) és magasabbrendű
növényekből írták le. A vizsgált fajokban (kivétel a prokariótákban) elsősorban extracelluláris enzimek, általában több mint egy, 70 és 200 kDa közötti moltömeggel rendelkező izoformmal, melyek monomer vagy dimer szerkezetűek (a növényekben magasabb, a gombákban alacsonyabb moltömegű izoformjaik fordulnak elő). Az enzim
funkciója vitatott, lignin bioszintézisben lehet igen fontos szerepe a magasabbrendű
növényekben, míg gombákban a lignin lebontásában, melanizációban, pathogénekkel
szembeni védelemben és a bioremediációban vesz részt. Prokariótákban a lakkáz enzim
szerepe a pigmentációtól a morfogenezisen át a spóraképződésig, igen változatos. A
talajban a huminsavak polimerizációjában és depolimerizációjában vesz részt, valamint
valószínűleg a szén körforgásában. A tirozináz enzim megjelenése sokkal szélesebb körű.
A mikroorganizmusokban, növényekben, gombákban és még az állatokban is megtalálhatók. Elsősorban intracelluláris enzimek, bár számos esetben írták le, mint sejtfalhoz
kötött enzimet is. A tirozináz izoformjai többnyire monomer szerkezetűek, kb. 60 kDa-os
moltömeggel. Legfontosabb szerepe a melanin bioszintézise, amely segítségével részt
vesz az UV sugárzás, szabadgyökök semlegesítésében. Ezen kívül a kiszáradás, extrém
hőmérsékleti viszonyok, valamint vírusok, baktériumok elleni védelemben is van szerepük.
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A vizsgált két enzim ipari és biotechnológiai felhasználhatósága igen széleskörű. Számos
lakkáz enzimkivonatot használnak a textil-, élelmiszer- és papíriparban, például a borok
derítésére, szűrésére, papír fehérítésére és italok minőségi javítására. Felhasználják olyan
vegyületek bioremediációjára, mint a triklórfenol, alkének vagy herbicidek valamint
xenobiotikumok degradációjára, bioszenzorok alapjaként. A tirozináz felhasználása elsősorban a melanin szintézisében betöltött nélkülözhetetlen szerepéhez kötődik.
Eddig már számos élőlényben kimutatták a két enzimet, mégis érdekes, hogy egy
tanulmány sem vizsgálta e két réztartalmú enzim előfordulását a gombák egy igen fontos
csoportjában a lichenizált gombákban, vagyis a zuzmókban. Eredményeink azt mutatják,
hogy a megvizsgált 50 zuzmófaj közül csak a Peltigerineae alrendhez tartozó 27 faj mutatott lakkáz és tirozináz aktivitást, míg a más alrendekhez tartozó fajok egyáltalán nem
vagy csak igen alacsony aktivitást mutattak. A lakkáz és tirozináz enzimek aktivitása a
Peltigerineae alrend fajaiban pozitív korrelációt mutatnak egymással. A két enzim elkülönítése celluláris elhelyezkedésük, szubsztrát specifitásuk és moltömegük alapján
történik. A zuzmókban a lakkáz enzim elsősorban gyenge, hidrofób kapcsolattal a sejtfalhoz kötődik, míg a tirozináz enzim inkább intracelluláris enzim. A legtöbb vizsgált faj
egy lakkáz izoformot tartalmaz, melyek szerkezete többnyire dimer vagy tetramer, moltömegük eltér az irodalomban foglaltaktól, mert 150–400 kDa-ig terjed. A tirozináz enzim
karakterizálása során szintén egy izoformot tudtunk kimutatni, amelynek moltömege kb.
60 kDa és monomer szerkezetű. A lakkáz és tirozináz enzimek alaptulajdonságai, mint a
pH és hőmérséklet optimumuk, az inhibíció foka és inhibítorok típusai, az abszorpciós
spektrumuk, valamint a szubsztrát specifitásuk megegyezik az irodalomban leírtakkal,
főként a gombákra vonatkozó publikációkkal (Baldrian 2006, Mayer 2006). Mivel a
zuzmókat, mint stressztűrő élőlényeket ismerjük, így megvizsgáltuk a Peltigerineae alrend zuzmófajaiban előforduló lakkáz és tirozináz enzimek vízstresszre és mechanikai
behatásra adott válaszait. A lakkáz enzim aktivitását mindkét stressz stimulálta, míg a tirozináz esetében csak a mechanikai behatás fokozta az enzim aktivitását. A Peltigerineae
alrend fajai tulajdonságaikban részben eltérnek a többi zuzmófajtól. Termetük nagyobb,
növekedésük a többi fajhoz képest gyorsabb és általában alacsonyabb koncentrációban
tartalmazzák a zuzmókra jellemző másodlagos anyagcsere termékeket. A stressz indukálta
fokozott lakkáz és tirozináz enzimaktivitás valószínűleg a stressz során keletkezett toxikus
anyagok, mint például a különböző szabadgyökök és fenol származékok eltávolításában
játszanak fontos szerepet, valamint a patogénekkel szembeni védelemben. A tirozináz
katalizálta DOPA képződésnek is valószínűleg a növényevőkkel szembeni védelemben
van fontos szerepe. A zuzmókban előforduló lakkáz enzim olyan reakciókban is részt
vehet, melyek az extracelluláris kinon redox ciklusán keresztül olyan reaktív oxigén gyököt hoznak létre, mint az ·O2¯, H2O2 és ·OH (Guillén et al. 2000), melyek révén fontos
szerepet játszhatnak a lignin degradációban.
Mivel a zuzmókban előforduló lakkáz és tirozináz enzimeknek fontos szerepet tulajdonítunk a kiszáradás toleranciájában, így megvizsgáltuk e két enzim előfordulását a
kiszáradás toleráns zárvatermők néhány fajában. Az egyszikű Xerophyta scabrida, X.
dasylirioides, X. spekei és X. sp. nova-t és a kétszikű Haberlea rhodopensis-t, valamint
összehasonlításként a nemkiszáradás toleráns egyszikű Triticum aestivum, Zea mays-t,
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valamint a kétszikű Phaseolus vulgaris-t választottuk vizsgálataink tárgyának. Elsődleges
eredményeink sokkal magasabb enzimaktivitást mutatnak a kiszáradástűrő fajokban, mint
a kiszáradást nem tolerálókban. Azonban a két réztartalmú polifenol-oxidáz kiszáradásban
betöltött szerepét mindezideig nem tudtuk teljes bizonyossággal kimutatni.
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Felszínen úszó, aljzatban gyökerező tündérrózsa-vízitök hínár (Nymphaeetum albo-luteae) társulás
állományszintű CO2-fluxus mérése kamrástechnikával, nyílt rendszerben
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