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1* BfcVBZETtS

Л fotoszintetikus modellmembránokon as utóbbi év- 

tizedben végzett egyre szélesebb körű vizsgálatok ered
ményei, valamint a klorofillok organizációs sajátságai
nak in vivo jelentőségére vonatkozó elgondolások egy 

igen kedvező lehetőséget tárnak fel* nevezetesen, a 

fotoszintetikus membránhoz összetételében és szerkeze
téiben egyaránt hasonló felépítésű, de aiégis jól kezel
hető fotoszintetikus modellrendszer kidolgozásának 1 

hatóságét* Így ilyen modellrendszeren a fotoszintézis 

még kevéssé isisért, és az in vivo szint felől nehe
zen megközelíthető részfoly 

lennének*
tel is tanulmányozhatók

Егеп értekezésnek az a célja, hogy összefoglaló
képet nyújtson arról a munkáról, amelyet a mesterséges
lipid membránok alkalmazásában rejlő kedvező modell- 

vizsgálati lehetőségeket kihasználva végeztünk. Munkánk 

során törekedtünk a fotoszintetikus pigmenteket tartal
mazó lipid membrán, mint korszerű fotoszintetikus 

aellrandazer kialakitásának elsajátítására, valamint 

az ilyen rendszerek tulajdonságainak és felhasználha
tóságénak megismerésé re. Másrészt arra vállalkoztunk, 

hogy tisztázzuk annak kísérleti feltételeit, hogyan 

lehetséges a fotokémiai reakciócentrum-klorofill
delijének tekintett magasfokuan rendezett, hidratált 

klorofill aggregátum, az u*n* klrstályos klorofill fór- 

kialakulása a térségéé lipid membránban. Ennek 

ítében ugyanis lehetőség nyílna az elsősorban 

katz /IS?6/ nevéhez fűződő, a klorofillok organizációs 

sajátságaira vonatkozó vizsgálatok, valamint az első
sorban Tien /1974/ által képviselt, a fotoszintetikus 

pigmenteket tartalmazó lipid membránok fotoelektromos 

tulajdonságaira vonatkozó vizsgálatok Összehangolására*

i
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Ex különösen jelentősnek tűnik márcsak azért is, mivel 
mindkét irányzat, egymástól függetlenül a viz fotolizi- 

itikája felé mutat.sének profcl

2. Д FOTOSZINTÉZIS PhlüLR gOLXAMATAItd\K ÁTTEKINTÉSE .

A fotoszintézis lényeg® az , hogy az autotróf nö
vényi szervezetek képesek az elnyelt napfény energia 

segítségével a vizet oxigénné oxidálni, miközben nagyfo
kú redukciós készségre tesznek szert. Ennélfogva a szén
dioxidot szénhidráttá tudják redukálni, amely általáno
san hasznosítható kémiai energiaforrást, tápanyagot j 

len^t az élővilág számára. A fotoszintézist a követk 

zo összefüggéssel lehet képletesen kifejezni;

fény
* 7°2 + /СИ20/, /1/нло ♦ со2 2

ahol /СН20/ a szénhidrátot jelöli. Ez az összefüggés 

lényegében két részfoly. 

fotoszintézis priwér fényreakcióit összefoglaló un. fény
szakaszra

tra bontható* egyrészt a

fény ^
T °2 + fcADPIi ♦ H*, /2/-ii20 + ЫАОР*

másrészt a széndioxid redukcióját leiró un. sötét

» /СН20/ + NADP+ , /3/СО 2 ♦ hAW'H + K+

A sötét szakaszban végbemenő biokémiai jellegű 

ttot a Calvin-ciklus Írja le részletesebben,körfoly
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üicj a fényszakasz részleteiben még alig ismert, inkább 

biofizikai jellegi összefüggéseit az un. l-séalv&l £• 
jezik ki /2-1« ábra/. Lszazint а кloroplasztiszok grána 

membránjaiban lokalizált fotokémiai rendszerek /PS I és 

PS II/ az antenna pigmentekből» a fotokémiai reakció- 

centrumból és a primőr elektronokсерtorból állanak.
A kétféle fotokémiai rendesért az elektrontranszport- 

lánc köti össze. A PS I alacsonyabb energiájú fotonok
kal gerjeszthetó jX< 73o m/ szint a FS II és fotokémi
ai reakció centruma a F7O0-ként ismert, különleges szer
kezetű aggregált klorofill & rendszer. A P7QQ az anten
na pigmentek felől történő gerjesztési energiaitadús 

során került aktivált állapotba, majd ezt követően egy 

elektront au át az elektronakceptornak /к/, miközben 

önmaga oxidálódik. Az k"* a ferredoxiu - KADP* reduktlz 

rendszerhez /FD/ kapcsolódva részt vesz a b'ADF^ 

ójánan, míg a p7oo+ hiányzó elektronját a PS II felől, 

az elektrontranszportláncon keresztül pótolja, bz utób
bi különböző redox komponensek«t tartalmaz: plasztokinoa 

/PClt citokróm 550 /С550/, plasztocianin /РС/ és cito-
króm f /cyt £/.

A PS II hasonló felépítésű 6s működésű mint a 

PS I, do alacsonyabb hullámhosszúságú, tehát magasabb 

energiájú fotonokkal aktiválható /Я< 680 re«/. Foto
kémiai re&kclécentrurna ugyancsak klorofill aból épül 
fel és a^-nek vagy РбвО-nak szokták nevezni, az ide 

tartozó elektronakceptort pedig g-val jelölik. A foto
kémiai reakció során redukált állapotba jutó elektron- 

akceptor /Q~J az elektrontranszportláncnak adja tovább 

elektronját, mig az oxidált fotokémiai r«akciócentrum 

/ajl/ közvetlenül kapcsolódik a vizbontó enzimrendszer
hez /У/. Az igen magas oxidativ készsége folytán

redukci-



- 4 -

S grána membrán < 
AlADP ♦

--Q6X-2

[V]
redox , 
potencia!

- 0ADP.Pi PSIp700Qr\PQ <730nmaATPС 550
2в~

cyt f-~.
-0.4hv. PS И.

< 680 nm

H2O

2H*. /2О2
-10£

2—1, ábra

A fotoszintézis S—sémája* ábrázolja a két fotoké
miai rendszar ée az okét összekötő elek tróntransz
port-lánc lokalizációját a fotoszintetikus raeasbrali
ban, valamint tájékoztat a fotoszintézis prímér 

folyamatainak redox potenciál változásairól«
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működésbe hozza Y-t és a vízborításból származó elekt
ronnal pótolja saját elektronhiányát /Bearden és Mai
kin 1975/. Végeredményben a Z-séma a viz fotooxidá- 

ciója*

» |°2 + 2H+-2e /4/H2°

és a NADP+ redukciójas

+2e ^NADP+ + 2H+ NADPH + H+ /5/

közötti elektrontranszport kapcsolatot illusztrálja az
által, hogy figyelembe veszi a folyamat redox poten
ciál változásait.

A két fotokémiai rendszernek a grána membránban 

való sajátos lokalizációjából következik, hogy a foto
szintézis fényszakaszában töttésszétválasztás törté
nik. így a viz fotooxidációjából származó elektronok 

az elektrontranszportlánc mentén átjutnak a membrán 

túloldalára, mig a protonok nem. A töltésszétválasztás 

A pH = 3.5 nagyságú pH grádiens kialakulását ered
ményezi, amely megfelel mintegy 210 mV-os membránpoten
ciáinak. Ennek a proton grádiensenk a Mitchell-féle 

kemiozmotikus hipotézis értelmében /Mitchell,1966/ 
az adja meg a jelentőségét, hogy tulajdonképpen ez hoz
za működésbe az ugyancsak membránban lokalizált ATP— 

áz rendszert. Az ATP-áz rendszer miközben ATP-t szin
tetizál, egy látszólagos membránon keresztüli proton 

transzport révén helyreállítja a membrán két oldala 

közötti pH egyensúlyt /2-2, ábra/. Ennek megfelelően 

a NADP+ redukciójában az ATP szintézis során felsza
baduló protonok vesznek részt.
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/
NADPH + 0Н"Н20 SH2

(2е- 2е-/ ✓/Í2H* + ’М 
(20Н~

NADP* + Н-ОН S+2H*/ /
2 Н20 /

t/ //
/ /
/ ДЕ = 210mV 
X ДрН=3.5 >*
grdna membrán
/

/
I2ADP-H 

■2 P-OHATP az 
rendszer

I1---------- 2 ОН- s ____ I^>2Н*------
/ 2 ATP3//к'

2-2. ábra

A Mitchell-fél© kejuioaiaotikue hipotézis a foto
szintézisre Alkalmazva. Illusztrálja a fotoszin
tetikus elektrontranszporttal szeaüxa» aüködő ATP— 

ás rendszer működését.
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A fotoszintetikus elekfcronfcranszportláncnak az 

ATP-áss rendszerrel való együttműködés a ügy olyan ener
getikai egységet képez, a&ely a napfény energiát kémi
ai energiává alakítja át, Ennek az energia átalakulás
nak legjelentősebb lépése a viz fotooxidációja, amely 

ennek ellenére a fotoszintézis exeddig legkevésbé 

ismert részfolyamata, bizonyosra vehető azonban, hogy 

a vizboatást egy enzimrendszer végzi /Y/. Az Y mint
egy komplexet alkotva a PS II fotokémiai reakciócent- 

rummal, négy egymást követé fotooxidáciős állapoton 

/3/ keresztül négy positiv töltést akkumulál*

3+ hv ♦ /S**/ . /«/Ü2U hvЙ2, SI sSo J

Az /sj+/ egy
его» oxidativ hatása következtében kiváltja a viz foto- 

llxisét és az enzimrendszer visszakerül eredeti S0 alap
állapotába /SedMr és Kok, 1975/,

Az utóbbi években fotoszintetikus pigmenteket tar
talmazó mesterséges lipld membránokon sokoldalú foto- 

elektromos vizsgálatokat végeztek. Ezen vizsgálatok ered
ményei olyan meggondolásokhoz vezettek /Tien, 1968b,
Tifen és Veraa, 197o/, amelyek közvetlen szerepet tulaj
donítanak a fotoszintetikus pigmenteknek a vis fotooxi- 

dáciojában, л vizsgálatok lényege az, hogy a fotoszinte
tikus pigmenteket is tartalmazó bimolekularis lipig 

ránokon magvilágítás hatására 50-100 mV membránpotenciál 
mérhető aszimmetrikus körülmények között. Ez utóbbi annyit 

jelent, hogy a membrán két oldala között redox potenciál
különbséget hoztak létra úgy, hogy az egyik oldalra va-

3+1amilyen elekbronakceptort /általában Fe / helyeztek.

tastabil állapot, lyben az Y igen
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Szlmmatrikus viszonyok mellett legfeljebb 2»V fényin- 

dukálta membránpotenciált lehetett kimérni.
gfigyelések alapján Tien a következő 

gondolásokhoz jutott, az elnyelt fény hatására gerj 
tett állapotba jutó klorofill elektródád le a membrán 

egyik oldalán elhelyezkedő elektronakceptornak. Ezzel 
egyihőben a membrán másik oldala az elektronhiányos 

klorofillok, az un. klorofill kation gyökök keletkező— 

folytán viszonylagos pozitív töltésre tesz szert.
Az ugyanazon az oldalon levő vizmolekulák elektrondonor
ként viselkedve elektronokat adnak le a klorofill 

tion gyököknek, miáltal a membrán eredeti egyensúlyi 
állapotába kerül visszás

klorofill •* + «I a2o klorofill ♦ % 02 + Б* .

/7/

Egy ilyen folyamat során lényegében a fotoszintetikus 

pigmenteket tartalmazó 

közvetített, irányított redox reakció játszódik le, és 

az ezzel járó töltésátvitel mint elektromos membránpo
tenciál kimérhető.

Mangel és mtsai. /1975/ a karotinoidoknak a foto
szintetikus pigmenteket tartalmazó bisaolekuláris llpid 

ránok fotoelektromoe szenxibllizácláiában játszott 

szerepét tanulmányozták. Vizsgálataik során arra a 

állapításra jutottak, hogy a karotinoidok és a kloro- 

fillők szerepe eltérő a foto®lektromos jelenség kiala
kulása szempontjából. Nevezetesen arról van sző, hogy 

a klorofilloknak elsősorban a gerjesztési energia rová
sára történő töltéshordozó generációban, mig a karoti- 

noiooknak a töltésszétválasztásban tulajdonítanak j 

lentöa szerepet.

sterséges lipid membrán által
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A klorofillok aggregéciós tulajdonságait Kats és latsai 
/1976/ ln vitro körülmények körött tanulaftayoz tá к . 

Vizsgálataik eredaaényekéafc arra a következtetésre ju
tottak, hogy a hidratált klorofill aggregátum, avagy 

hagyományos nevén a kristályos klorofill forma a foto
kémiai reakciócentrumok pigsientrendszereihez hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. Azt találták ugyanis, 

hogy ez a klorofill forma a hozzája kapcsolódó oligo- 

saér klór of Шок, mint antenna pigmentek felöl átveszi 
azok gerjesztési energiáját. Eközben a kristályos klo
rofill olyan nagyfokú oxidációs készségre tesz szert, 

hogy a hozzája koordinative kötődő vizr..olekulát elekt
ron donorként tudja felhasználni. Mindez egyértelműen 

t jelenti, hogy a kristályos klorofill forma képes 

ln vitro szinten a viz fotocxidációj ára.
itt ismertetésre kerülő munkánk során megpróbál

koztunk a kétféle, de egymástól függetlenül is a viz 

fotóüzletének probl 
Kata féle mode11vizsgálatok lehetőségeinek egységesí
tésére. Ennek érdekében célul tűztük ki olyan hidratált 

és egyéb klorofill aggregátumokat is tartalmazó kipití 

membránok kialakítását.

tlkája felé mutató Tien ill.

lyek lehetőséget nyujtanánaki

1* a kiiatályoe klorofill formának a fotoelektro- 

és fotokémiai jelenségeikben játszott szerepének ta
nulmányozására,

2. a viz fotooxidáclójának és elsősorban a kristá
lyos klorofill formának a vis fotooxidációjában játszott
szerepének a tanulmányozására.

A fotoelektromos vizsgálatokhoz a Tien által is al
kalmazott sikjaembránok /ВШ/ alkalmasak, mig a fotokémi
ai vizsgálatokhoz és a viz fotooxidációjának tanulmányo
zására a nagyobb membránfelületü liposzóma diszperziók
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felölnek meg, A /7/ összefüggés szerint ugyanis a viz 

fotooxidációja sorén felszabaduló és sí* elektroké
miai és íotometrikus módszerekkel könnyen megh&taro«ha
tók elegendően nagy koncentrációváltozás eseten, Nyil
vánvaló, hogy a nagyságrendekkel nagyobb effektiv 

ráufelíiletü lipo3Zóma diszperziók esetében az ilyen jel
legű Elérések érzékenysége jóval nagyobb,

h kristályos klorofill tartalmú lipid saerbránok 

kialakításával kapcsolatban a következő problémákra 

kerestünk választ:

kialakulhat-« a kristályos klorofill forrna a 

biiaolekuláris lipid membránban /BLM-ben/?

'dp Milyen hatása van a kristályos klorofill for
mának а ВШ elektromos vezetőképességére?

3. hogyan lehetséges a klorofill bevitelére is 

alkalmas liposzósus diszperzió elkészítése?

4_. Liposzóisa Eieíabránokban is kialakulhat-e a kris
tályos klorofill forma ás ez esetben is ugyan
azon tényezők szabják-e 

а ШМ esetében?
g kialakulását mint

5* hogyan lenne lehetséges a viz fotooxidációja 

Következtében kialakuló membránpotenciál és 

ptí csökkenés mérése llposzórna diszperziókban?
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1* LlplceK és ) lorofIllők

Vizsgálataink során általában a biológiai suiodell- 

vizsgálatoknál «gyébkéat le gyakran használt, tojássár
gájából viszonylag könnyen és tisztán, nagy 

kinyerhető lecitiimel /foszfatidilkoiin, PC/ dolgoztunk* 

Az általunk kinyert lecitin sokkal tisztábbnak bizo
nyult aint a kerejkedelmi forgalomban beszerezhető 

Merck gyártmányú "extra tiszta* jelölési tojássárgája 

lecitin. így ez utóbbit csak további tisztítás után 

tudtuk felhasználni. A tojássárgája lecitin zsirsavüsz- 

szetétele szempontjából nem tekinthető homogén anyag
nak, mivel éiízterkötésein többféle telitett és telítet
len zsírsav található* Jórészt ez a heterogenitás Ы 

tóéitja azonban a tojássárgája lecitin jó »essbránképző 

készségét és a belőle készült
A munkánk során «gyancsax használt glicerlniaonoole- 

át /0М0/ egy szintetikusan előállított raonogl icer id, 

amelynek észteresitésében glicerinmolekulánként egy 

olajsav vesz részt*
A klorofill ja fehl a/ kinyerésénél is a leggyakrab

ban követett eljárást alkalmaztak, növényi anyagként 
spenótlevelet, a preparativ szétválasztáshoz pedig cu
koroszlopot használva* Ez a Módszer is igen gazdaságos
nak bizonyult, mivel nagymennyiségű és tiszta kloro
fill a elóállitésát tette lehetővé.

lyiségban

ánok jó stabilitását*

3*1*1* Lecitin preparativ kinyerése tojássárgájából

A tojás sárga szikanyaga, a tojássárgája 32 súly t 

llpidet tartalmaz, amelybSl a lecitin kinyerése két lé
pésben történik«

- AZ ÖSS foszfolipid kinyerése extrahálással.
ly alapul, hogy a foszfolipidek
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oldádnak és Így асеtonnái elegyedő oldataikból 
aszal köimycn kicaaphaták.

- A lecltin oszlopkromatográfiás szétválasztása 

az egyéb fosstollpihéktől aluminiumoxid oszlóin 

/Singleton és ©teái., 1965/.

3.1.1*1, A főszfollpidek kinyerése extrahálásaal

- 12 db házi tyúktojás sárgáját 300 ml acetonnal 
homogenizáljuk, majd a homogenizátuisot 30 percig állni 
hagyjuk.

- A homogenizátumot asztali centrifugán 1 

fugáljuk és a felüluszőt /foszfolipidet nem tartalmazó 

acetonos oldat/ leintjük az üledékről.

ttri-

- Az üledéket 500 ml kloroform-metanol Ifi arányú
extraktu-elegyével extraháljufc 5 percig. A klorofo: 

ütőt félretéve az extrekciót megismételjük.
- A két extraktueaot /10ОО ml/ összeöntve az oldó

szert egy vékuusabepárlőn /Rotadest - MTA KUTESZ/ 50°C- 

08 vízfürdőn elpárologtatjuk.
- A visszamaradó száraz anyagot lOö ml petrolétér

ben /fp * 60—80°C/ feloldjuk. jd 400 al aceton hozzá
adásával kicsapjuk az oldatból a foszfolipldeket. A 1
ülepedő csapadékot háromszor átmossuk 50 - 50 ml 
nal és —15 - —20°C-on tároljuk.

3.1.1.2. A lecltin oszlopkrobsatoqráflás szétválasztása 

g2,£a^_foSzféli>4dekt§l

- 625 g aluminiumoxidot 700 ml kloroformban szusz—
pendálunk és a szuszpenziót bélétőltjük egy 4 cm át
mérőjű ÓS 60 magas oszlopba, majd a kész oszlopot 3oo 

sál kloroformmal átmossuk. Az átfolyási sebességet lO 

ml/perc kell beállítani.
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- 25 g foszfolipi.det 500 ml kloroformban feloldva, 

az oldatot felvisszük az oszlopra, majd 500 ml kloro
formmal átmossak az oszlopot*

A lecitinnék az egyéb főszfölipiüektői való elvá
lasztása kloroform-metanol 1*1 arányú elegyével törté
nik. Az eluciő яÓrán 50 ml—ea frakciókat szedünk.
A tiszta lecitint tartalmazó frakciók kiválasztása vé
konyréteg-kromatográfiás vizsgálattal történik.

- A kiválasztott frakciókat vákuum alatt beszárit- 

va, a lecitintaceton alatt csapadék formájában, vagy 

toluolban feloldva hónapokig tárolhatjuk -15—20°C—on 

anélkül, hogy vékonyréteg-kromatográfiéval a lecitin
llett annak bomlástermékeit, lizolecitlnt és szabad 

zsírsavakat is ki tudnánk mutatni. A 12 db tojássárgá
jából kb. 3 g tiszta lecitin nyerhető.

3.1.2. Egyéb llpldek

A saját készítésű tojássárgája lecitinen kívül 
vizsgálataink során berek gyártmányú és extra tiszta 

/"extra pure"/ jelzési! tojássárgája lecitint is hasz
náltunk. Ezen gyári készítmény vékonyréteg-kromatográ
fiás vizsgálata int abban különböző bomlástermékek
is nagy mennyiségben előfordultak. A kerek lecitint
felhasználása előtt a következő módon tisztítottuk meg* 

a sárgásbarna szinü anyagot kloroformban feloldva, az 

oldatból aceton hozzáadásával kicsaptuk a lecitint.
A tiszta lecitint kloroformban ill. toluolban fel

oldva /2o шд/eal/ tiszta nitrogén atmoszférában leampul- 

láztuk Ili. a toluolos oldatot jól zárható edénybe he
lyeztük. A tisztítási műveletet 4°C-on végeztük és a 

kész oldatokat -15—20°C-on tároltuk.
összehasonlító munkánk során szintetikus glicerin- 

m>nooleátot is használtunk, amelyet Prof. Eluger-től 
/Konstanz/ kaptunk.
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3.1.3* L1 pl dók vékonyréteg-kromatográfiás к kutatása

25 g Kiesclgél K-ból, vagy 25 Kieaelgál G + 2,5 

óniumssulfát keverékéből 60 ml vízben szuszpen
ziót készítünk. A2 Így nyert szuszpenzióból 0.25

lyekat 125°C—on

g

vastagságú rétegeket készítünk, 

kiszárítunk. A rétegekre felvitt minták szétválasz
tása kloroform-metanol-viz 65*25s4 arányú elegyével 
történik. Az előhívást jódgSzben végezzük. Az Ily mó
don jóddal láthatóvá tett foltok hamar kifakulnak, 

de ismételt előhívással újból láthatóvá tehetők /Shcn- 

sfcone, 1571/.

3.1.4. Klorofill a és b preparatlv kinyerése spenót 
levélből

A spenótlevél alapszöveti sejtjeiben leve kloro- 

plasztiazok klorofilljét a következő két lépésben le
het kinyerni«

- A cellulóz és páktin tartalmú sejtfalak fella
zítása, a sejtek feltárása után, vagy azzal egy időben 

alkalmazott eztrahálással a pigmentek, kivonása*
- A klorofill a és b őszlopkromatográfiás szétválasz

tása, és az egyéb pigmentko&ponensekt51 való elválasztá
suk cukoroszlopon.
A klorofill nagyon fényérzékeny anyag, ezért munkánk 

során gondot fordítottunk arra, hogy közvetlen fény 

érj® az anyagot /Strain és Svec, 1966/*

3*1*4*1. A fotoszintetikus pigmentek kinyerése extra-

- A levélnyélről és nagyobb levélerekről letépett, 

megmosott és szűrőpapírok között megszárított ÍO g 

nót levelet apróra vágunk.
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tanok-реtrol
ly he z elő

zőleg csipetnyi vízmentes maynézluEikarfconátot adtunk, 
egy óráig hűtőszekrényben állni hagyjuk. Ezt kővetően 

az ©xtraktuiaot üvegszürőn átszűrve választőtölcsérbe 

töltjük, és a vissz 

traháljuk.

- A felapritott leveleket 1200 ml 
éter /fp* 3O-40°C/ 3*1 arányú ölegyében.

adó vágott levelet újból kiex-

- Az egyesített extráktumokat telitett konyhasó- 

oldattal összerázva a pteroléteres fázis elválik a 

tanolos fázistól.vi
- A petrolóteres fázist vákuum alatt, maximum 

30°C-os vízfürdőn bepároljuk. A tömény extraktűm sötét
ben és -15--20°C-on 1-2 hónapig is tárolható.

3.1.4.2. A Klorofill a és b oszlopkromatográfláa szét
választása

- Kristálycukrot fiuionra őriünk /1F-102 tipusu 

golyósaalom - HTA, KüTESS/, majd a porcukrot egy 

pig 12ö°C-on szárítjuk és végül exszikkátorban hülni 
hagyjuk.

- A kihűlt porcukorral megtöltünk egy 4 cm átmé
rőjű és SO ess magas oszlopot, miközben egy megfelelően 

kiképzett üvegbottal egyenletesen tömörítjük az anyagot.
- Az oszlopot petroléter-fcenzol 1*1 arányú elegyé

vel étnedvesltjűk, rátöltjük a tömény extraktum felét 

és az oszlopba szívatjuk.
- Az oszlopon addig szívatunk át petrolétert, amíg 

az alsó karotlnoiő zóna jól ®1 nem különül a fölötte 

levő klorofilltől.
- Pétrolóter-benzol 1*1 arányú «legyét szívatjuk

át az oszlopon, mígnem a klorofill alatti összes karoti- 

noid pigment ki 
a ás fc zónák szét

- Petroléterrel átmossuk az oszlopot, és a cukor
töltetet kiütögetve az oszlopból, a klorofill a ée b

mosódik az oszlopból és a klorofill 
válnak egymástól.
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zónákat Óvatosan szétválasztjuk egymástól. További 
tisztításhoz pe troié terrel, vagy tároláshoz peroxid- 

éttrnl oldjuk le a klorofillt a cukorról.
- к klorofill b általában további ©sziopkroaaafcog- 

ráfias tisztítást igényel. Ekkor eluenshént 0.5 % 

a-propaoolt tartalmazó patrolétért hasinál tank.

A klorofill tisztaságát átérés oldatának abszorpciós 

színképé alapján ellenőrizhetjük, к tiszta klorofill 

«* 43o és 663 псз-es abszorpciós mtlaawia&i mért ex- 

tinkciők aránya 1,3, iáig a tiszta klorofill Jí 455 és
Maximumainál számítva az extinkciőaráay 2,3. 

Az ismertetett prepárativ módszerre jellemző, hogy a 

lO g apósét levélből nyert extráktumot két részletben 

кг си., a tog ra £ á1va kb. 60 mg klorofill л-hoz jutunk,
lyre az E^3o/Efefci » 1,3 arány jellemző. A klorofill 

0.2 %—os éteres oldata sötétben -15 - -2o°C-on bőnapok
ig tárolható különösebb károsodás nélkül.

644

3.2. Bimoiekulárls llpld moiabrán /hUlJ

Blaolokuláris lipid membránon minden esetben egy 

kettős molekularéteg vastagságú /60 - loo 8/ lipid ré
teget értünk,
lü, de azonos oznolaritásu vizes fázist választ el egy
mástól. Ebben a lipid kettosrétegixm az arafifil 
kólák úgy helyezkednek el, hogy a hidrofil poláris cso
portok mindkét oldalon kívül, a viz felé fordulva ta
lálhatók, miáltal hidratáciőjuk biztosítva van. Ezzel 
•xestben a hiurofób apoláris molekularészek, általában zsír

ón belsejében

ly kot, általában különböző összetéte-

»!•—

sav láncok a két felülettől elfelé, a 

helyezkednek el, mégpedig a hőmérséklettől függően 

közel folyékony állapotban. Elsősorban ennek a belső
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hidrofób rétegntk a dinamizmusa felelős a raeabrén un.
folyadékkristályos szerkezetéért. Ez a szekezeti kép

rán-nagyon emlékeztet a Dawson - Danié 1X1 - féle 

modell kissé továbbfejlesztett változatára, amely tu
lajdonképpen Kiég is a leginkább elfogadott teória 

a biológiai Membránok általános leírására.
üa azonban a bimolekuláris lipid meeatbránt BLK-nek 

is nevezik, akkor ssükobb érteleidben az un. fekete li
pid aeíabránról van ©zó, amely angol megfelelőjének 

/"black lipid mambrane"/ kezdőbetűi; jdx-nti а ШМ rövi
dítés. А ВШ tehát egy bizonyos fajta bimolekuláris li
pid membrán, amelyre a* említet.teken kívül aég a kővet
kező sajátosságok is jeli

- A &Ш két vizes fázist elválasztó, valamely
átmérőjű kör alakú nyílásán

6ki

hidrofób szept ura néhány
készül úgy, hogy a lyukra egy csepp valamilyen hosszabb 

szénlánca «-paraffinban készült lipid oldatot viszünk, 

utóbbi az un. mssabránfomáló oldat.
-Az oldatcaepp spontán levékonyodik, mint egy szap

panhártya mígnem kioltási fényinterferencia révén fe
lülete matt feketévé válik, ami a lipid mejskráa Jdíifo- 

lekulárls vastagságéra utal.
- Az ily módon kialakuló sikraembrárt általában 

tagabb, mint a membránt alkotó lipid molekulák kétsz 

rés hossza. Belső hidrofób rétegében ugyanis jelentős 

mennyiségben halmozódik fel az »-paraffin, 

oldószert a membránforaáló oldat elkészítésénél hasz
náltunk. A* oldószer legnagyobb rész© azonban a fölös 

lipidekkel együtt a tulajdonkópeai bimolekulárls lipid 

membrán körül gyűlic össze a levékonyodás során. Ez a 

fölös olöatréaz alkotja a vastag, szerkezetnélküli un. 
Plateau-Gibba gyűrűt a BLM-et hordozó lyuk peremén 

/Tien, 1974/.

lyet mint
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3.2*1. Haabránfomáló oldatok készítése spenót levél
extráktumokból

Fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó bimoleku- 

l?ris lipid membránok /Bibi/ készítéséhez kétféle spe
nót levél extraktumot használtunk. Az egyik az un. 
Tforralásos* módezerrel nyert extráktűm a Strain-féle 

eljárás /Strain és Svec, 1966/, aig a másik, a* un. 
•örléses* módszerrel nyert extrákturn a Tlen-féle eljá
rás /Tien és ritsai. 1968/.módosításával készült.

3.2.1.1. »Iorraiáaos* módszer

- 25 g a már leirt módon előkészített /З.1.4.1./ 

spenót levelet egy percre forró vixbe teszünk, majd 

jéggel hirtelen lendtjOk.
- A szűrőpapírok között szárazra nyomkodott le- 

tanol-petroiéter /fpí 30-40°C/ 4*1
jd az es

ve leket 50 ml
arányú elegyével ÍO percig extraháljuk, 

traktusok áttöltjük egy 100 ml-es választótölesérbe•
A visszamaradó leveleket még kétezer extraháljuk, mig-

a levelek teljesen elszíntelenednek.
- Az egybegyüj tött extrakfcusiokhoz 330 ml petrol- 

étert adunk, majd az anyagot jól összerázzuk és állni 
hagyjuk.

tanolos fázist kiönt-- Az alsó zöldessárga viz 

jük, majd a felső sötétzöld potroltteres fázist Üvegseü- 

rön átszűrve vákuum alatt maximum 30°C-on szárazra pá
roljuk. A száraz extraktumot peroxldmentes éterben
feloldva tároljuk.

3.2.1.2. "drléaes" módszer

- ÍOO g a már leirt módon előkészített /З.1.4.1./ 

spenót levelet egy turmix к©verőben 250 ml metanol-pet-
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roletcr /fp* 30-40°С/ 2*1 arányú elegyével két percig 

őriünk.
- Az őrleményt ЗОСЮ g—vei 5 percig centrifugáljuk.
- A felső sötétzöld petxoléteres fázist vákuuma 

30°C—on szárazra pároljuk,
mentes éterben feloldva tároljuk.

jd perokid-alatt

Mind a "forralásos" és mind az •őrlése»* módszerrel 
nyert extraktumok éteres oldataiból a membránformáló 

oldatokat úgy készítjük el, hogy a megfelelő mennyi
sége átérés oldatot tiszta nitrogén alatt bepároljuk, 

majd teljesen kiszárítjuk. A száraz extráktursot annyi 
n—dékánban oldjuk fel, hogy egy 5 %-os oldatot kapjunk. 
Oldószerként akár n-oktánt, d-dodekánt, vagy 

dékánt is használhatunk. Az Így elkészített merbrán- 

fornáló oldat azonnal felhasználható В LM készítéséhez.

3.2.2. A mambráaformáló oldatok Összetételének vlzsgá-
lata

A spenót levél extraktumokból készített aeabrán- 

formaló oldatok pigment és llpid összetételének vizs
gálatára vókonyrétegkromatográfiás és spektrofotomet
riai módszereket alkalmaztunk.

A pigmentbe»zetétel vékonyrétegkromatográfiás
11 Type 19/ rétegeken vé-határozáeát cellulóz /Bi< 

geztük /Bacon és Holden, 1967f Strain és mtaai, 1968/, 
futtatóélégyként aceton-nhexán 1*4 arányú elegyét alkal-

zva. A különböző foltokról leoldott pigmentek mennyi
ségét azok abszorpciós színképe alapján a kővetkező 

összefüggések segítségével határoztuk meg*

határozása éteres ol-A klorofillők mennyiségi
кüvattában mért abszorpciós színképedataiк 1
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alapján /az összefüggések alkalmasak az extraktusok 

étere* oldataiban történő kvantitatív meghatározásokra 

is/.

klorofill a /yug/zal/ « 9,93 fh^J - of777 /А642#5/, /в/

klorofill Ъ /л*д/»1/ -17,6 /А642#5/“2*81 /ä66o/ * /9/

össz klorofill /yug/ml/-7,12 М6Ьо/ + 16,8 /А / /Ю/642,5

A zárójelben megadott mennyiségek az indexben jelölt 

hulláxahcB&zértékeknél aért oxtinkciókat jelentik /Рranch, 

I960/.

A earotinoldok mennyiségi xaeghatározisa petroléte
res oldataik 1
képe alapján /Liaaen-Jensen és J<

кÜvattában mért abszorpciós sxln-
• 1971/.

/11/

ahol c » a karótinóid mennyisége mg-ban
D * az abszorpciós színkép középső, fű maximumánál 

mért extlnkció, 

v * az öasz térfogat ml-ben
f * a nérésuez használt mintára jellemző higitásl 

faktor

E1 %Y1 c
A lipidösszetétel vékonyréteg-kromatográfiás

■ 2500 /átlagos extinkciós koefficiens/.

határo
zása a már leirt módon történt /3.1.3./. A különböző 

lipldkomponensok mennyiségi meghatározáséhoz a lipi- 

deket szintén laoldottuk
és digalaktolipid, valamint a szulfolipld mennyiségi 
meghatározása a megfelelő foltokról készült oldataik

egyes foltokról. A mono-
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galaktóstartalmának spektrofotometriai meghatározása 

alapján történt /Kosenberg és Chargaff, 1958/. A fosz- 

folipidek mennyiségi meghatározását oldataik anorgani
kus foszfát tartalma alapján ugyancsak spektrofotoraet- 

rikusan végeztük /Johnson és Bangham, 1969/,

3.2.3. BLM készítése

DLM-et általában lipidek alifás szénhidrogénekben 

készült oldataiból, valamely hidroíób hordozókératen, 
két vizes fázis között készítenek /Tien, 1974/. 
Esetünkben a membránformá1ó oldatok különböző fotoszin
tetikus pigmenteket és különböző lipiaeket tartalmazó
extraktusokból készültek a már leirt módon /3.2.1./.
A vizes fázis, ez un. fürdetőoldat lcT*H KCl oldat volt.

A BLM készítéséhez használt edény egy Üvegedény 

alján rögzíthető Teflon csésze. lynafc falán egy 2
átmérőjű lyuk van /3-1. ábrái. így egy olyan elren

dezést kapunk, miszerint egy kisebb hengeres edény kon
centrikusan helyezkedik el egy nagyobb, ugyancsak hen
geres edényben, és a két edény egy 2 

kon keresztül közlekedik egymással. A lo“4í KCl oldat
tal feltöltjük az edényeket úgy, hogy a lyuk a vizszint 

alá essék. Ezt kővetően egy lö /л1 

pipetta segítségével egy csepp roembránformálö oldatot 

viszünk fel a lyukra, miközben egy mágneses keverő se
gítségével mindkét edényrészben lassan keverjük a für- 

Jetöoldatot. Vízszintesre állított sstfereoraikroszkóp 

segítségével megfigyelhető, hogy az oldatréteg levéko- 

nyodása során különböző interferencia színekben csillog. 

Általában 5-10 perc elteltével megjelenik az ©lső fék

átmérőjű lyu—

Hamilton mikro-
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kálóméi ^ektródók
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El Эelektrometer feszültség for- m ____
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te folt,
alakul egy oltsa tgyürü, a* un. Piateau-Gibhs gyűrű, 
amelyet а membrán levékonyodása során az oldalra ki
szoruld oldat alkot. Bizonyos ±46 elteltével az egész 

KQíabránfelület matt fekete, ami arra utal, hogy elké
szült a mintegy 60-100 % vastag ВШ.

jd még néhány, miközben a lyuk szélén ki-

3.2.4. А ЫЛ elektromos vezetőképességének mérése a 

pE éa a hőmérséklet függvényében

А ВШ két oldalán, a két edényrészben elhelyezett 

kálóméi elektródok segítségével és külső feszültség- 

forrás közbeiktatásával, különböző nagyságú egyenára
mú erőtereket hozhatunk létre a membránon keresztül 
/100 & vastag ВШ 

térerősségnek!/. így alkalmas elektronétar segítségé
vel /Keithley 610СЙ/ lehetőség nyílik a BLH elektromos 

vezetőképességének mérésére.
Ez úgy történik, hogy különböző feszültségeket 

adva a membránra, megmérjük a BLM-en átfolyó áram
jd a kapott eredmények alapján felrajzoljuk 

- feszültség jelleggörbét. A jelleggörbe ohmi-

téi>en lOO mV megfelel lo“5 V/cm

a* Sri
kus, azaz lineáris szakaszán igaz, hogy

/13/R “

ly összefüggés alapján az adott bUi ellenállása /а/ 

kiszámítható. Az igy kapott ellenállás reciprokát /who/ 
tekintjük a MIK elektromos vezetőképességének /5/. ki
veri а ВШ ellenállása függ a siembrán felületétől is, 

az eredmények összehasonlíthatósága végett az ellen
állást gyakran úgy adják meg, mint a membránt hordozó 

lyuk felületének és R-nek a szorzatát /Rcm2/.
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A fürdetőoldat pH-ját HCl 111. КОН ho*ráadásával 
változtattuk vigyázva arra. hogy hidrosztatikai nyomés- 

különhség м2 jöjjön létre a
A pH «érést különböző. előaűLeg hitelesített puffer- 

oldatokkal ellenőrzött inaikátorpapirokkal végeztük.
А ШМ tóiaér eéklétének változtatásét úgy oldottuk meg. 
hogy a Teflon csésze körűi elhelyezett üvegspirálban 

egy termosztát segítségével megfelelően temperált vi
zet áramoltattunk /3-1. ábra/» A hőmérsékletet a BLM 

közelében elhelyezett hőmérővel »értük.

•rán két oldala között.

3.2.S. A BLM abszorpciós színképének mérése

A spenót levél extrakturaokból készített ELM-efc 

abszorpciós színképét egy Unlearn SP18ÜOB ÜV spektro
fotométeren, egy speciális mintatartó segítségével 
tanulmányoztuk /Szabad és Csorba. 1973/.
A rendkívül kicsiny, csupán So-loo 8-ös rétegvastag
ságú БШ fényabszorpciójának mérését az tette lehe
tővé. hogy az említett készülék viszonylag szűk /né- 

2hány mm / és igen intenzív fénynyalábot bocsát át a
/Steinemann és mtsai. 1971/. Ennélfogva, no

ha a ÖL* szinképfelvételeinél alkalmazott mintatartó 

mintegy 20%-ra csökkentette a mérőfény intenzitását, 

a referencia fényutban egy változtatható fénygyengitőt 
alkalmazva, lehetőség nyilt lo~3+ 0.05 x lo~3 

ságu extinkció mérésére is.
nagy-

3.2.5.1. fjlntatartó^^lntakészltéb

A BbM-et
ból készült hordozó 2 

készítettük el io“1 M KC1 oldatban, a már korábban 1

küvettába helyezett Teflon-1
átmérőjű kör alakú nyílásán
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lyukra előzőlegÍrtak szerint t3.2.3.I. A 2 

egy kormozott platina korongot helyeztünk, 

zepén egy 1 cua átioárőjü ugyancsak kör alakú nyilassal
ly kö-

renaelkexett /3,-2, ábra/. így leárnyékolva a Plateau- 

—Gibbs gyűrűt biztosítottuk, hogy а Ы2 :-nek csak a köz
ponti biosolekuláris része kerüljön a fényutba, azaz # 

hogy valóban a bistole&uláris lipid eaaabránt felépítő 

anyagok féuyabszorpciójára vonatkozó adatokba juthassunk.
A aembránkésxités során a »»intatartót egy aájnescs 

keverő fölött tartottuk és a fürdetőoldatot egyenletes 

lassú mozgásban tudtuk tartani a bbM kialakulásának elő
segítése végett, A membrán levékonyodását sztereoiuik- 

roezkőppal figyelemmel kisérve, & teljesen fekete membrS- 

nokat igen óvatosan a spektrofotométer mintaterébe helyez
tük.

3,2,5,2, Az abszorpciós, színkép felvétele

Mindenekelőtt a készülék alapvonalát állítottuk be
úgy, hogy a »érőfény útjába a membrán nélküli mintatar- 

tót, Kiig a referencia fény útjába a változtatható fény- 

gyengitőt helyeztük, A fénygyengitö megfelelő beállításá
val, valamint a készülék különböző hulláahosszannál le
hetséges alapvonal korrekciójával kapott alapvonalat a 

regisztráló papíron rögzítettük. A nintatartót ki 
ve a készülékből, elkészítettük rajta a BLM-ofc, amit a 

iáintatartóval együtt visszahelyezve a készülékbe, az elő
zőleg rögzített alapvonal fölött regisztráltuk a membrán 

színképét.

1-

A féréseket úgy is elvégeztük, hogy a membránokat 
még teljes levékonyodásuk előtt elhelyeztüK a készülék
ben, és a spektrumot szabályos időközönként felvéve, a 

szinxépváltozás alapján követni tudtuk a membrán 1 

vékonyodésát /Stelnemann és Ritsai. 1971/. A teljesen 

fekete BLM-re utaló nyugalmi állapot beállta után.
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3—2. ábra

A klorofill tartalmú BLM-ek abszorpció« színképé
nek vizsgálatára szolgáló minta tartó keresztmet
szete, A Teflon—ból készült mintatartó egy 1 

küvettába aelyezheto,
1 - Tefla* 2 - Ш« 3- kormozott platina árnyékoló 

lemez, 4 — konvergens fénynyaláb.
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vagyis amikor az extinkciő már csökkent tovább, 

állandó, de az üres mintatartóra jellemzőnél
nagyobb értéket vett fel, а ЫМ színképét mérhettük*
A* ily módon f о tome tr ikusan nyocionkövetettt levékonyo- 

dás után kiemelve a mintatartót a készülékből, sztereo- 

mikroszkóppal valóban láthatóvá vált, hogy az ilyen 

tán teljesen fekete*
А ВШ színképének felvétele után egy vékony drót

tal szétroncsolva a
nélkül is regisztráltuk az alapvonalat, 

rendesen egybeesett a BbM nélküli, ür< 

felvett alapvonallal* Az alapvonal és a BW-el felvett 

görbe különbségét ábrázolva az irodalomból ismert, de 

jóval komplikáltabb módon nyert színképekkel azonos 

minőségű spektrumokat kaptunk /Cherry és mtsai. 1971, 
1972/.

ránt, a mintatartó elmozdítása
ly utóbbi 

mintatartóval

3*3. LlposzÓma diszperzió

A bimolekuláris lipid membránoknak a ВШ mellett 

egy másik, különösen a nagyobb felületlgényü biológiai 
mode1Ivizsgálatok során gyakran alkalmazott típusa a 

liposzóma. A liposzóma laembránkézo lipidek vizes disz
perziója ill. szuszpenziója, 

poszómák olyan, közel gömbalaké hólyagocakák /vezikulu- 

mok /, amelyeknek falát egy vagy több blmolekulárle

lybon a diszpergált li-

lipid membrán alkotja*
A liposzómákat először Bangham Se mtsai* /1964/ 

alkalmazták biológiai modellmembrénként* Az ezt köve
tő időszakban még főleg az un. többrétegű liposs zómakkal 
dolgoztak,
sál állítottak elő* Az Így előállított llposzómák na
gyobb mérető, koncentrikusan elhelyezkedő bimolekuláris 

sbrónokkal határolt vezikulumok voltak. A későbbiek-

lyeket egyszerű keveréssel ill* összerázás-
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bea egyre inkább elterjedt az un, egyrétegű Upoesöolk 

előállítása, elsősorban ultrahangos diszpergálóaeal 
/Sheets és Chan, 1972/, Ezek a liposzómák kisméretű, 
egyetlen bimolekulárla lipidmeföbrásnál határolt ho
ly agocskák,
sülhető /pl.« centrifugálható, szűrhető, dlallzálhato 

stb./• Ellentétben a többrétegű liposzóm&kkal, as ultra
hangos kezeléssel nyert lipoesóísák esetében a többszö
rös komjoartmentáeiő nem okozhat problémát a modell vizs
ga la tok /pl, anyagtranszport/ kiértékelésénél.

A lipossómák előnyei а ВЬИ—ékkel szemben, hogy

lyek diszperziója stabil, könnyen k<

tartalmaz szerves oldószert, és nagymembránjuk
az effektiv felületűk /néhány ска3 0.01 S-os diszperzió
ban m2—es nagyságrendül/, Ez utóbbi tulajdonságuk követ
keztében a legkülönbözőbb spektroszkópiai vizsgálatok
hoz is nagyon alkalmas 

lanténak.
térségéé membránrendszert je-

3.3.1. blposzáaa diszperzió* készítése

A llposzárna diszperziókat tojássárgája lecitinbol, 

valamint klorofill & ás tojássárgája lecitin ill, klo
rofill .a és glicerincsonooleát keverékekből készítettük. 

Az egy ill. két komponensü rendszereket 0.1 %-os aeta- 

nolos oldataikból ill. keverókoldataikból állítottuk 

elő. Kivételt a lecitin liposzóaák méreteloszlására 

vonatkozó vizsgálatok jelentenek, amikor is tisztított 

Merck lecitin 2 %-os klcroformos ill. toluolos oldata
it használtuk. Ez utóbbi esetekben 5 ml kloroformos 

ill. toluolos oldatot használtunk fel egy-egy lipo- 

szóma diszperzió készítéséhez, és az Így Készített 

diszperziókban a lecitin koncentráció 1 % volt. A fo
tometriai vizsgálatokhoz különböző klorofill íi/lipid 

raőiarányu keverék llposzóma diszperziókat, a komponen-
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sek metanolos oldataiból kiindulva, kétféle módon ké
szítettünk*

- A klorofill a koncentrációt állandó értéken tart
va a lipid koncentrációt változtattuk, és Így a 

diszperziók össakoncentráeiója is változott«

- A diszperziók ösa«koncentrációját állandó érté
ken tartsa a klorofill a és a lipid koncentrációt 

egyaránt változtattuk.

Mindent egybevetve, a klorofill д - lipid diszperziókban 

a koncontrációviszonyok, a 3-1« táblázatban megadott ér
tékeknek megfelelően alakultak.

& megfelelő oldatot az ultrahangos disapergálásnál 
követte alján tiszta nitrogén alatt 

szárazra pároltuk, majd a száraz lipidre ill. klorofill 
_a - lipid keverékre rámértük a vizes oldatot, 

a liposzóma diszperzió közegét fogja képezni. Vizsgála
taink során a kővetkező összetételű vizes oldatokat 

használtuk*
—Л lécitin liposzórnák méreteloszlásának vizsgálata 

során IQ"2*! KC1 ♦ 5xlo“2M Tris-HCl /pH 7,5 ill. 8,6/ ol
datot.

használt 10 ml-

ly majd

- A klorofill a és lecltin ill. glicerinmonooleát
különböző mólarányu keverékeinek diszponálásához lO^Hi 
KC1 oldatot.

- A klorofill г* — lecltin keverék liposzóma diszper
ziók fotoelektro;aoa és fotokémiai vizsgálatokra is al
kalmas, aszimmetrikus rendszerként való kidolgozásához 

lO*"XM KC1 + lo“1* K3Fe/BN/6 oldatot.

Az első két esetben 10-10 ml, iáig a harmadik esetben 

2 ml vizes oldatot használtunk egy-egy minta elkészité-

9 ■
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3-1. táblázat« A klorofill a - lipid keverék liposzóma
diszperziók koncentrációviszonyai

koncentráció
diszperzió mólarány*

összesen klorofill a lipid

lO~4M lo“4-lO~5M

10”4-2x10*5M

1-10 0.1-0.01%
-4 -40.1 % 10 -2x10 M

klorofill a - 
- glicerinmono

oleát 0.01—0.1 10"4M

10”4-2x10“4M

io~2-io“3m

10“2-2x10*3M

0.37-0.05%

0.37 %

* A mólarány kiszámításánál a következő molekulasúlyokat vet
tük figyelembe« klorofill a 900;

lecitin 750; 
glicerinasonooleát 360.

A vizes oldatot 10—15 percig állni hagytuk a membrán— 

képző anyagon, hogy az kellőképpen megduzzadjon, azaz hid
ratálódjon és igy a bimolekular!s réteges szerkezet, amely 

előfeltétele a liposzónták készítésének, kialakulhasson. Ezt 
követően a vízben oldhatatlan membránképzo anyagot egy ultra
hangos dezintegrátor /MSE Type 150 К/ segítségével diszper- 

gáltuk a vizes közegben. Az ultrahang frekvenciával /20- 

21 KHz/ vibráló titán rúd rezgési amplitúdója 6-8 ym volt.
A kezelés során olvadó jégbe merítve a küvettát, hütöttük 

az anpagot. Az ultrahangos kezelés idejérevonatkozó fény
transzmissziós vizsgálatoknak megfelelően 15-45 perces 

kezeléseket alkalmaztunk. A 15 percnél továbbtartó ultra
hangos diszpergálás során egyre több titán szemcse válik le
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a vibrátorról ёв kerül a diszperzióba* A* ilyen esetekben 

a £é;asjeemeeéкet centrifugálással el kell távolítani a 

közegből, ami a liposzósAk és fterétMClkék nagy fajsuly 

különbsége alapján lehetséges. A centrifugáidat egy hüt
hető készülékkel /janetzki К25/ szobahőmérsékleten végeztük 

30 percig kb. 5000 g-vel. A klorofill tartaircu mintákat 

legfeljebb 15 percig ultrahangoztűk, ezért az ilyen lipo- 

szóma diszperziókat ne® kellett centrifugálni. Az ultra
hangos kezelés során a már ismertetett vékonyróteg-kroma- 

tográflás /3.1.3./ és epektrofotosaetriái /3.1.4.2./ mód
szerekkel neu& tudtunk anyagkárosouáat kimutatni 
klorofill j», aem a lecitin ill. gllcerinmonooleát 

ben. /Kivételt jelentenek a kloroformban tárolt lécitin
ból, 30 percnél hosszabb ideig tartó diszpergálással ké
szült minták/.

A 2xal—es mintákat a normál raóretü titán ruduál ki
sebb un. aikrofejjel ciisxpergáltuk, ez esetben a rea-

a

gés amplitúdója 16-18 jusa volt. Az Így készült liposzóma disz
perziókat géloszlopon átszűrtük a külső diszperziós közeg 

lecserélése végett. A gélszürő egy Sephadex G-25-el /“fine*/ 

töltött 2 átmérőjű 25 cm sagas oszlop. ilynek alsó,
kifolyó nyílása fölé az oszlop töltése előtt nedves vatta
réteget helyeztünk. Az oszlopot kb. fél napig duzzasztott 

géllel töltöttük meg, a duzzasztáshoz ugyanazt a 4xlO**1M 

KC1 oldatot használtuk, amire a li{X>szöma diszperzió külső 

közegét a gélszűrés során lecseréltük. Szt az izeozmoti- 

kus koncentrációt a liposzómák belső vizes fázisának 

/Uf*H KCl + ló"1* K3Fe/CN/6/ ionerösségét flgyeleabevéve 

alkalmaztuk. így a külső vizes közeg lecserélése során oz
motikus nyomás különbség nem jöhetett létre a liposzórna 

membránok két oldala között, ami a llposzómúk duzzadáséihoz
ill. zsugorodé suthoz vezetett volna. A gélsziirés után ős 

gyűjtött llposzórsa frakciót Ю ml-ra felhígítva használtuk 

a további vizsgálatok során.
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3.3.2. Ыровждгаа diszperziók elektronjaik roszkópos vizs
gálata

A liposzóma diszperziók jaéretelosslAeá&alc vizsgá;la
téhoz as elektronmikroszkópos mintákat ke tfél« mádon ké
szítettük elő. Az egyik esetben a Fromvar—fil»»«el borí
tott 150 шштЪмьш résrosté lyre egy csepp diszperziót 

lyezve, a liposzóaák elektrondenxltusának fokozása végett 

un. negativ festési eljárást alkalmaztunk. Ez abbéi álH* 

hogy amrtóniumh idroxlddal neutrallzált 2%-os asaaőnii 
molibdenátot cseppentettünk a rácara helyezett mintához.
A mollJbdéneó a vizes háttér és a membránok hidrofil, po
láris régióinak ©lektronclenzitásáfc fokozza, és Így a* 

elektronmikroszkópos felvételeken csak a bimolekuláris 

membránok középső hidroföb része látszik fehérnek.
A megfestettt mintákat kiszárítottuk, majd széngősölés- 

sel stabilizáltuk.
A rácsra helyezett diszperziók egy másik előkészí

tési módja szerint az un. fémárnyékoláasal tettük 

figyelhetőkké a liposzómákat• hz úgy történt, hogy a 

mintára palládium uot gözöltettünk 11,30<
Zeiss ЯВА I. tipueu vákuum párologtató segítségével. így 

a liposzómáknak az elektronmikroszkópos felvételeken lát
ható árnyékkúpjából következtetni leset a llposzómák mé
retére és alakjára.

Az elektronmikroszkópos vizsgálatokat egy JbOL lOOB 

elektronmikroszkópon végeztük. A kapott, azonos nagyítása 

elektronmikroszkópos felvételekről a liposzőmák méretel
oszlásának meghatározásához szükséges méretadatokat plani- 

trálássál nyertük.

szög alatt egy

И
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3*3.3* Spektrofotometrial vizsgálata oldatokon* eiaul-
zlókón és llpoazóiaa diszperziókon

A spenót levél extrakturaok, valamint a különböző 

laóiarányu klorofill a - lipid keverékek alifás szénhid
rogénekben késatilt 5 

képét a nagy klorofill koncentráció miatt /кЬ. 6 x lo~2M/ 
vékony, 0.001 cm rétegvastagságú küvettában vizsgáltuk. 

Az oldószerként használt »-paraffint előzőleg 1o“tí KCl 
oldattal Összerázva, az oldószert a víz 

tettük.

oldatainak abszorpciós sein

oldattal teli-

ittlziőkat a frissen készült oldatokból készí
tettük, közegként XO*”^M KC1 oldatot használva,

pií-ját HCl ill. КОН hozzáadásával a már ismertetett 

módon /3.2,4,/ állítottuk be. A higitás az emulzióké- 

ezitéa során looo-ezeres volt,
A llposzőeus diszperziókat elkészítésük után azonnal 

küvattába lehetett tölteni, ugyanis a klorofill j* kon
centrációt eleve úgy választottuk »eg, hogy a kész disz
perziók a Sorret-sávban 1-hez közeli extinkcióval ren-

Az
ly-

SFldOOB ÜV spektrofotomé
teren mértük mégpedig úgy, hogy a mintákat a fotoelektron- 

—sokszorozóhoz közeli mlntahelyzetben helyeztük el a fény
szórás okozta látszólagos extinkciőnövekedésbol adódó 

mérési hibák csökkentése végett.

A spektrumokat a Uni
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4. ЕШШШЖЕК

4.X. Vizsgalatok fotoszintetikus pigmenteket tar
talmazó ВШ^аа

A két különböző ásódon nyárt spenót levél extrák tusá
ból készített üLM-ek vizsgálatát a következő szes»p©ntok 

szerint végeztük*

JL. Megvizsgáltuk és összehasonlítottuk az extraktu- 

mokből készített mestbránforaáló oldatok pigment 
és lipid összetételét.

2» Megmértük a Ш-tó elektroíaoa vezetőképességét a 

pH ée a hőmérséklet függvényében, amely mérések 

eredményeiből általában következtetni lehet a 

vezetési folyását jellegére.

3U A S£H*k abszorpciós színképének vizsgálatával arra 

kerestünk választ, hogy vajon lehetséges-e a sua- 
gasabbrenaü aggregált klorofill formák kialaku
lása a Maolekulária lipid laembrénban.

4.1.1. A különböző mo-ion nyert spenót levél extráktulokból 
•.észÜLlt esessbrártformálé oldatok összetételének vizs

gálata

A kétféle ex traktusából készült membrán £ ormá 1 ó oldatok 

vékonyrétegkroícatográfiáa és spektrofotowetriai vizsgá
latai szerint minőkét oldat tartalmazza a fotoszintetikus 

membrán legfontosabb pigment és lipid Összetevőit /4-1. 

ábra/* klorofill £ fehl a/, klorofill je /chl b/ és fosz- 

folipidek /PL/. Szén kivül az "örléess* módszerrel nyert 

oldatokból /röv* “Örléses* oldat/ az Összes lipidtartalorc 

15,5 %-ban szulfolipióet /SL/ is ki lehetett mutatni.



- 34 -

-f0w ---- front\w
10 10 WA

90 90
e © 8 ©

70 7

SÖ 6
5

0sl‘0 4 o 40
303 о

2 0
1Ö

A В C start

4-1, ábra

Extráktu»ok lipid komponenseinek vékonyréteg- 

kronatogr<
foszfolipid extraktujb, В - а "forralásod oldat 

ée C — az "őrlése«" oldat lipidössz®tétele*
1 - foszfatiuilinozltol, 2- azfingotaiolin,
3— lizofoszfatidilatanolaBiin, 4 - lecitin,
5 - foszfatidilglicerol, 6 - digalaktolipiá,
7- foszfatidiletanolasain, 8 - plflwat, 9 - mono- 

■j a lak to 1 i pld , iö- pigment, SL - szulfolipid.

ja. A - tojássárgájából készült
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&ш©ly lipldkomponena a “forralás®s“ módszerrel nyert 

oldatokból /röv. “forralásom“ oldat/ hiányzott /4-1. 

táblásat/ •
A szinte azonos minőségi összetétel mellett a két

féle oldatra vonatkozó mennyiségi vizsgálatok 

nyelt egybevetve kitűnik, hogy a “forralásos" oldat kb. 

négyszer annyi pigmentet tartalmaz, mint ez “őrlése«* 

oldat. Ha azonban az egyes pigmentkoraconensek mennyisé
gét a klorofill л mennyiségére vonatkoztatjuk, arra az 

eredményre jutunk, hogy mindkét oldat tulajdonképen azonos 

pigmentösszetétellel jeli 

helyzet a lipidösszetételt illetően. A “forralásos* ol
dat kb. fele annyi iipldet tartalmaz mint az “őrlése«“ 

oldat, és az egyes lipidkossponenseknek ugyancsak a klo
rofill a—ra vonatkoztatott mermyiaégi aránya is eltérő 

a két oldatban.
Mindent egybevetve, a kétféle oldat közötti össze

tételben! különbséget a klorofill/lipid raftlaránnval jel
lemezve az adódik, hogy ez az érték az “Örléses* oldat 

esetében 0,2, a “forralásos“ oldat esetében pedig 1,8. 

Vagyis, amig az “örléses* oldatban 10 klorofill molekulá
ra SO lipid molekula jut, addig a “forralásos“ oldatban 10 

klorofill molekulára 5,5, alig tizedannyi.

zhetŐ /4-2. ábra/. Más a

4.1.2. A J3bM-ek vezetőképességének pH és hőmérséklet füg
gése

A különböző extráktulokból készített BLb-ek elektro
mos vezetőképességét a membránok áram - feszültség jelleg
görbéinek meredekségéből határoztuk meg /4-3. ábra/. Azt 
találtuk, hogy a “forralásos* oldatokból készült BLM-ek 

semleges közegben és szobahőmérsékleten közel háromszor 

kisebb ellenállást mutatnak /1,9 x lo5 oh» c®2/ mint az 

■örléses“ oldatokból készült BLM-ek /5,0 x lo5 ohm cm2/.
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4-Х Táblázati A spenót levői extráktusokból készített 

neobránfomtóló oldatok pigment és 11 pld 

összetétele

•örléses* oldat "forralásos* oldat n.ólarány
2./Д.

komponens
3. 4.L 2.

_l./chl a 3.. / elül a.JUiTiOl/íül p~ol/ml

1,00

1,09

1,65

1,09

12,43

2,82

2,10

17,35

klorofill a 2,98

0,74

1,00

0,25

0,28

1,53

1,00

0,23

0,17

1,40

klorofill b

karótinolöok 0,83

4,54őasz pigment

4,76

8,00
8,22

1,29

0,88
2,63

0,88

5,67

3,34

1,39
3,97

0,27

0,11
0,32

3,33MG

2,60
7,61

DG
PL

SL 2,60

16,84 8,10öcsz lipid 8,70 0,70

Az 1. és 3, oszlopokban koncentráció értékek, a 2, és 4* 

oszlopokban a klorofill a-r& vonatkoztatott relativ koncent
rációk vannak megadva. Az utolsó oszlopban megadott rela
tiv értékek arról adnak felvilágosítást, hogy milyen az egyes 

komponensek aaőlaránya az "Őrléeea" oldatban a •’forralása»* 

oldatban levSkhÖz képest, ha a klorofill í* koncentrációdét 

mindkét oldatban egységnyinek tekintjük.

V
4\
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4-2. ábra

h különböző »6doii nyert extraktoaokból készült 

Bíes4brán£or»áló oldatok pigment és llpid össze- 

tételének hiaztogr. 

gét a klorofill & koncentrációra vonatkoztatva 

fejeztük ki.

íja. h koaponensek mennyisé-
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A BLH-eJc vezetőképessége a pli függvényében általában 

olyan változást rautat, hogy a vezetőképesség a 

néz közeli pfí tartományban minimumon raegy át. Eszel
ben a klorof illos БШ-ек vezetőképessége a pH függvényé
ben egy optimxa görbe szerint változik, amelynek 

íaa kissé a lúgos tartomány felé tolódott el /4-4. ábra/.
A vezetőképesség pli függését különböző hőmérsékleten vizs
gálva ez az optimum jelleg egyre nyilvánvalóbbá válik, mi
vel a hőmérséklet növekedésével a vezetőképesség 

ciálisan nő.
Amennyiben a ve ne toké pe aség logaritmusát /lg 6 / az 

abszolút hőmérséklet reciprokának /~/ függvényében ábrá
zoljuk, a kapott un. Arrheniusi egyenes meredekségéből 
/4-5. ábra/ meghatározhatjuk a vezetési folyamat aktivációs 

energiáját /А|/, Ugyanis, ha

Д&* 6Q /- , /13/akkor

d lg 6«* 19,a x i©~5 . /14/ÖE

ahol к a feoltzmann-állanüó /» 8,6164 eV °K*“1/. A számítást 

elvégezve az adódik, hogy a fotoszintetikus pigmenteket 
tartalmazó SEM—ek elektromos vezetőképességének aktivá
ciós energiája kb. 1 eV.

4.1.3. A BLH-ek abszorpciós színképe

Az extraktraaokből készült jaerabránforaáló oldatok ab
szorpciós színképeit vizsgálva azt találtuk, hogy a "for
raló sós" oldat jelentős szinképváltozást mutat, amely kü
lönösen jellegzetes a színkép vörös felé eső hullámhossz
tartományában /4-6. ábra/. Ilyen változást az "őrlése»* 

oldat esetében tűm tudtunk kimutatni. Ez a magasfokuan
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4-4» Sbra

A •forraláson*1 oldatbél készült BLM vezetoképes- 

s égének píi függése különbőzé hősé rsé к leteken •
Az •örlésea* oldatból készült BLM-ek hasonló, 

de M eggyire kifejezett összefüggést mutat
tak.



ж
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4-5» ábra

А *fórraláaos" olaatból készült ВLM vezetőképes
ségének Arrheneuai ábrázolása. Az egyenesek 

redekségébol szálaitott aktivációs energia 

A & * u>9€ eV. Az "őrlése»* oldatból készült hi»M- 
ra hasonló érték adódik. 

рИ 5#é /—O—O— /, pÜ 708 j-A-A—l.
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У

S'

4«»fe, ábra

Ä aptmót levél exfc traktusokból készített 

c4afonsU6 oldatok abszorpciós színkép*!i 1 - 

•órléses" oldat.* 2 - •forral&soa* oldat, A 4:or- 

rrelátos* oldat színképében a 742 пш-nél lev3 

abszorpciós sáv aa un. kristályos klorofill agg
regátum kialakulására utal.
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cezett, hidratált klorofill aggregátumra /ur.. kristályos 

klorofill/ jellemző szinképvőltozás abból áll, hogy a 

maximummal rendelkező abszorpciós sáv 

wog jelenik egy másik sáv 742 

Ez utóbbi a klorofill hidratáciőjának fokozódásával egy
re nő, isiközben a 668

llett668
abszorpciós maximummal.

sáv csökken /4-7. ábra/,
A színkép-változás iőöfüggéeét vízzel telitett alifás 

azénhidrogcnekben tanulmányozva igen szembetűnő a két, 

ellentétes irányú változás sebességkülönbsége /4-8. átv- 

ra/. Amig ugyanis a 668 

extlnkciőváltozást mutat, addig a 742
axtinkció nulláról 1,2-re nő /A£ * 1,2/. Ezt az abszorp
cióé szlnképváitozást hasonlóan az tbriéses* oldathoz, a 

foszfoliplő hozzáadásával módosított "forralásos" oldat 

ítéban
A hidratált klorofill aggregátum kialakulásának pH 

függését a "forralásos* oldat különböző píí-ju 10*^K KCi ol
datokban készült emulzióival vizsgáltuk /4-9. ábra/.
A hidratált klorofill aggregátum mennyiségét a 742 és 666 

mért OKtinkciók arányával jellemezve azt találtuk, 

hogy & hidratált klorofill mennyisége- pH 7 és 10 között 

MZlíiH«aot, mig pH 7-nél alacsonyabb ill. pH 10-nél ma
gasabb pH értékeknél csökkenést sutát.

A kát különböző ez trak tűmből készült üi2-3-©k abszorp
ciós színképét vizsgálva, membrán szinten is 

figyelni a hidratált klorofill kialakulását, majd jelen
létét a В 124-ben /Csorba és mtsai, 1975/, de csak a "for- 

raláeoe" oldatokból készült BLM-ek esetében /4-10. ábra/.
A membrán levékonyoüésa során egymás után felvett szín
képek alapján nyomon követhető a változások időmén«te 

/4-11. ábra/. Az első percben megjelenik a 742 

majd a következő két percben az extinkciők mindkét sáv
ban fokozatosan csökkennek, mégpedig a 742 

gyorsabban, mint a 663

sáv 18 perc alatt AS* 0,5 

sávban az

tudtuk kimutatni.

tudtuk

sáv.

sávban
sávban.
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4-7, ábra

A "forraláeoe" oldat abszorpciós sziiiképécek vö
rös tartós-árnyában ságiigyoibetS, és a kristályos 

klorofill aggrogátuia kialakulására jalloi^zÖ szi«- 

képváltozás. A 6óS шв-чш abszorpciós sáv csókke- 

néséval iweg jelenik, 

abszorpciós sáv.
.jé tovább hó a 742~шагчгк
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4-fe, ábra

A "forralásos" oldat két vörös abszorpciás sáv
jában jaegfigyelt 8*lnképváito*Дв(Л id6fílggéee*
Л 662 пш-aél és a 742 ша-nél megfigyelt axtink- 

ciő változások arra utalnak, hogy a kristályos 

klorofill aggregét»» jóval nagyobb extir.kcios 

koefficienssel rendelkezik, mint az aasorf agg
regátumok.



щ
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Л(пт)

4-10, -ábra,

Spenót levél extráktúrokból készült ЬШ-ак ab
szorpciós színképei. Д* *flrlA»®s“ oldatból /-—/ 

és a * forralásom* oldatból /> / készült шп^Ь- 

ránok színképei a vörös tartományban ugyanazt 
a különbséget mutatják mint а штЬг&п£огж&1£ ol
datok abszorpciós színképei.
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Ezt követően 3 és 7 perc között a 742 ал-*» sávban 

Eért extlnkció alacsonyabb «int a 668 

a klorofill mikrokristályok sztereonikroszkópban s 

is jaegf igyelhető, a SMSíaorán szóién elhelyezkedő oldat- 

gyürtt felé történő kiuszásával függ össze. Ezután már 

néhány perc alatt végbemegy a biisolekuláris membrán 

kialakulása, és a BEM színképe tovább nem Változik.

sávban, ami
1

4.2. Llposzóma diszperziók vizsgálata

A liposzósaa diszperziók általános jellegű vizsgála
tát tojássárgája leoltinból készült rendszerckon végez
tük. Vizsgálataink célja az volt, hogy egy egyszerű mód
szert dolgozzunk ki kisméretű, egyetlen blraelekuláris lipid 

membránnal határolt üposzőma vazikulumok előállítására, 

megbizonyosouva arról, hogy ezen eljárás során a 

képző anyag károsodik.

4.2.1« A kloroform, hatása a diszperziós közeg pB-jára

Az ultrahangos kezelés időtartamának megválasztása 

gvizsgáltuk, hogyan függ a diszperz!tás fokacéljából
az ultrahangossá» időtartamától. Evégett a különböző ideig 

ultrahangozott, de egyébként azonos módon készült minták 

fénytranszmissziójét mértük 550 nza-n&l /4-12. ábra/.
abszorbeálja a fényt.

A kapott eredmények arra mutatnak, hogy az első 15-20 perc
ben, amikor a minták féaytranszaisszl^t egyre nő, csökken 

a fényszórás, azaz egyre kisebb méretű liposzómák jönnek 

létre. Végeredményben пб a diszperzitás foka, majd kb.
20 perc után a minták transzmissziója állandó értékre áll 
be, a fényszórás

ly hullámhossznál a h itin

csökken tovább.
Megvizsgáltuk azt is, hogy vajon a diszperziós közeg 

/xo"1!* XC1 + 5 x 10~2M Tria-hCl/ ptí-ja változik 

hangozás során, vagy
az ultra-

- ' a-4• -A*

tleges deg-
% \\

I. SÍSGS s.tj

Ugyanis a lecitln
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90 * ♦
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50

10 20 30 40 perc

4—12« ábra

A lecitinböl készült liposzosaa diszperziók 550 шй- 
aél vaért fénytrcnszmiasziójának függése az ultra
hangos öiszporgálás időtartamától«
A diszperzitás. foka kb. 20 perces kezelés után
már nem növekszik tovább«
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radációja során felszabaduló zsírsavak disszociációja 

révén a közeg pH-ja csökkenne, аза! ilyenformán egyér
telműen a lecltin károsodására utalna* Ezeket a vizsgála
tokat illetlen igen eltérő eredményeket kaptunk a kloro- 

ill* toluolos oldatként tárolt lecitinből készült 

Прозzóma diszperziók esetében /4-13* ábra/* A kloro
formban tárolt lecitin esetében azt találtuk, hogy ha a 

kiindulási pb érték közel semleges /pH 7,5/, amikor is 

a Tris-hCl puffőrnek a K+ koncentráció növekedése iránt 

meglehetősen alacsony a pufferkapacitása /А-minta/, a 

diszperziós közeg pH-ja gyorsan csökkent* A közeg pH-ja 

kb* 15 perces ultrahangosás után pM 2,5 körüli értéket 

ért el, majd tovább 

gasftbb pH-ju /pH 8,6/, és Így jóval magasabb pufferkapa- 

cltásu diszperziós közeg /й-minta/ pH változását vizs
gáltuk az ultrahangos kezelés időtartamának függvényében, 
azt tapasztaltuk, hogy a ptí csökkenés jóval kisebb mér
tékű* Ez utóbbi esetben a pb kb. 5 perc alatt csökkent 
le píi 7,5 körüli állandó értékre*

fo,

csökkent. Amennyiben viszont

A vizsgálatokat kontrollként lecitin nélkül, c®u-
A-mintóéhoz kapán a diszperziós közegen elvégezve, 

sonló pH csökkenést ne® tudtunk kimutatni, még m puffer- 

ment
megfigyelt nagyfokú pH csökkenést nitrogén atmoszférá
ban és levegőn egyaránt ki lehetett mutatni.

10"XM KC1 oldat esetében Az А-minták esetében

Különböző ideig ultrahanggal kezelt /25, 45 és löö 

perc/ A- és B—típusu llpoezőma diszperziók vékonyréteg- 

-kroaatográfl&s vizsgálata szerint csupán az A-tipusu 

les&vanyoiott minták esetében volt kimutatható a leci
tin degradációjára utaló llzolecitln* Ezzel szemben a 

B-tipusu semleges minták esetében a vékonyrétég-кrowatog- 

гашвокоп csak egyetlen, a lecitinnek megfelelő folt volt 

látható.
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.

4-13, ábra.

A lecitinböl készült llposzöisa diszperziók köze
gének pli változása az ultrahangos diszpergálás 

Időtartamának függvényében»
A—salnta /—o—o—/ és B—minta
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A lecitint nem tartalmazó diszperziós közeghez 

hasonlóan, & toluolos oldat formájában ill. az aceton 

alatt szilárd formában tárolt lecitlnből készült lipo- 

szóma diszperziókban sem tudtunk pH csökkenést kimutat
ni.

4.2.2. A diszperziók méreteloszlása

Az A- és B-tipusu liposző: 
oszlását a róluk készült elektronmikoszkópos felvételeit 

alapján planimetriásan vizsgáltuk. A negativ festés után 

készült eletronmikroszkópos felvételeken, a biraolekulá- 

ris lipid membránok belső hidrofőb rétegének megfelelő 

világos sávval határolt terület megmérése után, kiszá
mítottuk az ezzel azonos területű kör sugarát, az un. 
«ekvivalens sugarat. Ilymódon az А-mintából összesen 

3000 db, mig a B-mintából 1800 db. liposzórna ekvivalens 

sugarát határoztuk meg /N » 3000 ill. К. * 1800/.
Az ekvivalens sugár függvényében 20 8-ként ábrázol

tuk a megfelelő mérettartományba eső liposzómák relativ 

gyakorisagát és az Így kapott hisztogrammokhoz matemati
kai illesztéssel nyert, görbék szerint a liposzómák 

rete log-normál eloszlást mutat /4-14. ábra/. Az eloszlás 

görbék alapján az átlagos ekvivalens sugár az A-tipusu 

liposzómák esetében 245 + 2,3 8-nek, a B-tipusu liposzó
mák esetében 124 + 1,3 8-nek adódott.

diszperziók méretel-

4.3. Vizsgálatok klorofill a tartalmú lipoazóata disz
perziókon

Ez irányú munkánk során egy olyan klorofill tartalmú 

térséges lipid membránt igyekeztünk kialakítani, amely
ben a pigment molekulák rendezett beépülése folytán a fo
toszintetikus apparátus működésében egyre jelentősebbnek-
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4-14. ábra

& leeitiaböl kés«ült /А~ és B-tipusu/ liposxÓM 

diszperziók K.6 re te lo а г lásának hisztogracuaatikus 

ábrázolása.
fi. * a vezikulák ekvivalens sugara Й-Len, =» az 

\ < * <
ma? Ы « az összes megvizsgált iiposzőmak száma.
A kihúzott görbék a diszperziók méret-eloszlására 

számítással kapott log—noríaál eloszlásokat adják

mérettartományba eső lipoutaák szá-
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tartott: aggregált klorofill fonnák is kialakulhatnak. 

Ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy az ilyen klorofill 
tartalmú modellmembrán a pigmenttartalmú rendszerek hagyo
mányos vizsgálati módszereihez, a spektroszkópiai, és el
sősorban a spektrofotometriai vizsgálatokhoz is alkalmas 

legyen. Továbbá célunk volt az is, hogy az ilyen szer
kezetileg jól kezelhető és a legkülönbözőbb spektrosz
kópiai vizsgálatokra alkalmas rendszer alkalmas legyen 

fotoelektromos és fotokémiai hatások kialakítására és 

azok elsősorban spektroszkópiai tanulmányozйsára is.

4.3.1. A kristályos klorofill kialakulása és a klorofill
a/lipid mólarány

klorofill a és tojássárgája lecitin, valamint kloro
fill a és glicerinwonooleát különböző mólarányú keveré
keinek vízzel telitett n-paraffinokban mért abszorpciós 

színképeit vizsgálva, a "forralósós" oldatok esetében 

megfigyelthe* hasonló szinképválLozáat tudtunk kimutat
ni. £z arra utal, hogy az Ilyen kétkomponensű keverék- 

rendszerekben is kialakulhat a magasfokuan rendezett 

hidratált klorofill aggregátum, az un. kristályos kloro
fill. Л kristályos klorofill mennyisege a klorofill a/Xi- 

pid mólarány függvényében változást mutat /4.-15. ábra/. 

Mig viszonylag alacsony raólarányoknál nem alakul ki kris
tályos klorofill, a mólarány növelésével egyszeresek meg
jelenik és mennyisége a mólaránnyal együtt nő, rnlgn 

telítődéshez ér.
Lényeges különbség mutatkozott a kétféle lipitíeei 

készült, különféle mőlarányu keverékoldatoknak a kris
tályos klorofill kialakulása szempontjából jellemző ösz- 

szetételében. Ugyanis aaig a klorofill a - lecitin keverék- 

rendszerben a kristályos klorofill 2 - 2,5-es mólaránynál
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4—15« ábra

A kristályos klorofill mennyiségének /Е742^668/

függése a klorofill a/lipid eaólaránytól klorofill 
a /chl a/ - l@cit.in /РС/ és a klorofill a - gllc 

rinmonooleát /QIC/ kcvorékolóetokbana /■ • friss 

minta# □ * kb. 1 napos xsinta/ és keverék 11г>оз20ша 

diszperziókban /• « fries minta* о « kb« 1 napos 

minta/. & kristályos klorofill kialakulása giice- 

rinmoaoole&t mellett jóval alacsonyabb mőlarányok- 

aal fÍgyélhető aeg, mint a lecitines keverékremí- 

szerekben«

mailto:l@cit.in
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jelenik meg« addig a klorofill at - glicerinAonooleát ke
verékrendszerben a kristályos klorofill már 0.05 - 0.06- 

mólarényná.1 kimi tatható.
iiasonló összefüggést tudtunk kikutatni a kristályos 

klorofill mennyisége és a klorofill a/lipid mólarány kö
zött különböző keverékoldatokból készült lipcszórna disz
perziók esetében is. A klorofill a. - lecitin keverékek
ből készült llposzóma diszperziók esetében a kristályos 

klorofill kialakulásának tendenciája teljesen megegyezik 

az oldatok esetében megfigyelttel. A klorofill £ - glice- 

rinmonooleát keverék diszperziókban a kristályos kloro
fill kialakulása valamivel gyorsabbnak mutatkozott« ntifct 
a megfelelő oldatok esetében.

Hind az oldatok« mind a diszperziók annyira stabil 
készítményeknek bizonyultak« hogy sötétben« szobahőmérsék
leten ós levegőn tárolva őket« fényabszorpciós tulajdon
ságaik órák alatt változtak számottevően.

4.3.2. Fényhatások vizsgálatára is alkalmas eazlamatrl-
kus iiposzóxaa rendszer kidolgoz ás»

A fényindukálta membránpotenciál és pH változások 

vizsgálatára ia alkalmas aszimmetrikus 11nőszóma rendszer 

alatt azt értjük« hogy a llposzóma membránon keresztül 
redoxpo tendál különbséget alakítunk ki. Ezáltal lehető
ség nyilik a fotoelektroHiOs hatásra létrejövő töltésbez- 

dozók szétválasztására« és a kialakuló meaoránpotenclál 
által indukált másodlagos effdfcusok /pl. pH változás/ mé
résére.

kedoxpotenciál különbséget úgy hoztunk létre a
rán két oldala között« hogy K^Fe/CK/g jelenlétében ké
szült liposzómák külső vizes fázisét gélssüréssel 1< 

réltük és igy csak a liposzómak belső vizes fázisa tartal-
fámlsmázott káliumferricianidot« saig a külső viz
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A káliuiaf&rricianid /K^Fe/CN/g/, mint egyike a foto

szintetikus modell vizsgálatokban gyakran alkalmazott 

elektrónakсерtoroknak, a következe összefüggés szerint 

redukálódik káliumferrocianiddá /I^Fe/CH/g/«

-—» Fe/CN/*~3- /15/Fe/CN/J

/Fe/CK/g^ará—Az oxidált /Fe/CN/|~/ ill. redukált fo; 
nya spektrofotometrlkusan is saegmérheto, ugyanis a
KjFe/CS/g-nak van a látható színképtartományban egy ab
szorpciós sávja 422 

fényt
mérhető extinkciő csökkenésből, különböző K^Fe/CN/g ará
nyú oldatok abszorpciós színképei alapján készített

ghatározható a redukció

, míg a KgFe/CN/g a látható 

abszorbeálja /4-16. ábra/, így a 422 ms-nél

mértéke.
A belső vizes fázisban elektronakceptorként káli 

ferricianidot tartalmasé klorofillos liposzóma diszper
zióhoz alkalmas pit indikátort adva, megoldható a külső 

vizes fázis pH változásainak spektrofotometriás vizsgá
lata is. Ilyen alkalmas pü indikátor festéknek bizo
nyult a fenolszulfof talein /PSP/ ill. fenolvörös vizol— 

dókony Na—sója. Ez a festék ugyanis a biológiailag leg
fontosabb, neutrálishoz közeli píi 6,8-8,4 tartományban
a sárgából a vörösbe átcsapó színváltozással jelzi a 

píi változást,
átalakulás felel meg a látható színkép tartományban.
Ez a szinképváltozás abból áll, hogy a savas közegre jel

abszorpciós sáv a H+ koncentráció csök
kenésével, azaz а рЛ növekedésével csökken, miközben egy 

uj abszorpciós sáv jelenik meg $59 

/4-17. ábra/.

ly színváltozásnak egy izosabesztikus
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Xáliuferricianid és káliumförrocianid keverék-3„
oldatok abszorpciós színképei, A Fés 

Fe/CK/*~ arány a kővetkező volt a hat mintában#
1, lo to, 2, 8#2, 3. 0*4, 4, 4*6, 5. 2*8, 6, Oslo. 
Az oxidált és redukált formát tartalmazó keverék- 

oldatok abszorpciós színképei lineáris átmenetet 

képeznek & tisztán oxidált ill, redukált foriuát 
tartalmazó oldatok színképei között.
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4-27. ábra

í'ufioissulioftiüeltt cújazorpcióü sslnVépváltozása
a püi £üggvényében• A kdiünbözc, epektruaokboz tar
tozó pL értékek! 1. 5,32, 2. 6,63, 3. 7,11.
4. 7,63, 3. 8,10, 6. 6,33. Ugyanezt a* üeszefíiggést 
kaptuk a pt* függvényében különböző pufferőié*tok, 

lo"1 kCl oldat, desztillált viz, vagy akár Ироягоаш 

diszperziók esetében is.
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Megfelelően Ingos közegben esek az utóbbi abszorpciós 

sáv figyelhető
h% eztiákcióváltozósok pH függéséből látható /4*18«

abszorpciós sáv jóval érzéke
nyebben kőveti a pH változást, mint a 434

sávban A pH * 0,1 -пакли » 0.01 

s sávban Л pH - О•1-nak
ДК * 0,04. Ez utóbbi extlnkclóváltozás az alkalmazott

<*•

s sáv.
Mig ugyanis a 434 

felel meg, addig az 559

SPláOOb UV spektrofotométer legérzékenyebb üs<
a regisztrálő-

üni<
módjában 4
papíron, ami annyit jelent, hogy Л pH * 0,025 még jól

kitérésnek felei

a abszorpciós sáv változása alapján.mérhető az 559
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kJ

4-18, ábra

A fcuolszuiíoí táléin. savas /434 nstf és lúgos /559 

ш/ közegre jellemző abszorpciós sávjainak pb 

függése. Az 5S9 ш-ез abszorpciós sáv jóval érzé- 

kgmyebb a pH változásra, aűat a 434 хш-es sáv.
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5» TÁRGYALÁS

5.1. Lecitinbol készült llpoazóma diszperziók jeli
zése

A tojássárgája lecitinbol ultrahangos kezeléssel 
nyert llposzőma diszperziók vizsgálata lehetővé teszi a 

llposzőma részecskék né re telöszlásának, valamint héhány 

alaki és szerkezeti tulajdonságának tárgyalását« össi 
függésben a diszperzlé készítés egyszerű eljárásának ki
dolgozásával. bzirányú vizsgálataink jelentőségét az 

adja
lesi módja és a liposzéma diszperzió néhány jellemző« a 

rendszer biológiai modellvizsgálatákra való alkalmassá
gát jelentős mértékben befolyásoló paramétere között.

oldat formájában tárolt lecitinbol

hogy összefüggést mutattunk ki a lecitln táro-

A klorofo;
készített liposzóma diszperziók ptí-ja a őiaaperslókészi- 

tés során igen erőteljesen csökken« szemben a kontroll
ként használt leciti 

кг arra enged következtetni« hogy a súlyéllandőságig szá
rított

ttes vizes diszperziós közeggel.

ránképző anyag az egyéként indifferene vi 
közegben egy deprotonálccással járó oxidációs reakcióban 

részt« amely oxidációt az ultrahangos kezelés nagy
mértékben elősegíti. Az ily módon lesavanyodott liposzóma 

diszperziók vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata szerint«
llett oxidációs termékét«a liposzómák a lecitln 

lizolocifcint is tartalmaztak« mégpedig az ultrahangos к
zelés időtartamával arányosan növekvő mennyiségben /Er
dei és mtsal. 1974/.

Häuser /1971/ mutatott rá arra« hogy a lecitln ultra
hangos kezelése során annak kémiai szerkezete megváltozik

lyek a kö-és olyan degradáció« termékek keletkeznek« 

zeg savanyodását eredményeik. Később Huang és Charlton 

/1972/ azt találták« hogy a lecitln neutrális közegben
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károsodott ésmég 2,5 órás ultrahangos kezelés után 

degradációs termékeket nem tudtak kimutatni a közegből. 

Ez utóbbi megfigyelésből kiindulva, mi a diszperziós 

közeg pH-ját közel semlegesnek /pH 7,5/ választottuk
/Л-minta/. Az ilyen közegben megfigyelt lesavanyodás- 

sal és az egyidejű lecitin degradácioval kapcsolatban 

réttűk volna megtudni, hogy ez a két effektus vajon egy
más következménye-e vagy 

Ennek vizsgálatára 

pH-ját /pH 3,6/, hogy ezáltal a közeg pufferkapacitását 
megnövelve, a közeg plf-jának csökkenését elkerüljük /3- 

mlnta/• Az Így készült semleges diszperziók vékonyróteg- 

kromatográfiásan ugyanolyan tisztának bizonyultak, 

mint a kiindulási lecitin, a«i arra utal, hogy a leci
tin degradációja a közeg alacsony pH-járnak a következ
ménye» Ugyanis ha a lecitin degradációja váltaná ki a »■ 

vanyodást, az ilyen nem lesavanyodó közegben is kimutat-

Itük a kiindulási közeg

*

ható lett volna az Hzolecitln, mivel a pufferkapaeltás
szüntetik se vei a savanyodást kiváltó tényezőt 

csupán a lesavanyodást gátoltuk»tűk
A lesavanyodást kiváltó tényező ezek szerint nem a

tleg a lecitinhex stabilanaeaabránképxő anyag, hanem 

kötődött kloroform» G&lzigna és Méry /1971/ izotópjelölú- 

ses technikát alkalmazva kimutatták, hogy a kloroform igen 

erős komplexet képez e lecitlnnel, amely komplex még 

alapos kiszárítás után is stabil marad. Az intenzív ultra
hangos kezelés hatására a kötött kloroform könnyen foez- 

génné oxidálódik, miközben sósav keletkezik.

CHC13 ♦ <j02 * /16/*■ C0C12 + HC1

Szék szerint a diszperziókésxités során észlelt lesavanyo- 

jci a lecitin károsodása tulajdonképen annak a ködás.
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vutkezménye, hogy a tiszta lecitint előzőleg kloroformos 

oldatként tároltuk.
önnek igazolására liposzóma diszperz iákat ké3zitet- 

tünk ace-ton alatt csapadék tormájában tárolt locitiimei 
és toluolban oldott lecitianel is. bgyik esetben set 

tudtunk savanyoaást, vagy a lecitin degradéeiójára uta
ld iizolecitiat kimutatni. krdekes megemlíteni, hogy a 

lesavanyodáat akkor sem tudtuk megakadályozni, ha min
den műveletet oxigénaentes körülmények között, nitrogén 

atisosztárában végeztük. £z a megfigyelés megegyezik 

Schmid és mts&i /1973/ azon magállapitásával, miszerint 

a kloroform oxigéamentee körülmények között is jelentős 

mennyiségű sósavat tartalmaz.
A lecitin degradációjának, azaz a lizolecitin j 

lenlétének, valamint a savas közegnek a liposzómák ki
alakulásara gyakorolt hatását a llposxÓM diszperziókról 
készült elektronmikroszkópos fölvételek alapján tanul
mányoztuk /5-1. ábra/, noha azt találtuk, hogy az elekt
ronmikroszkópos felvételeken látható liposzómák átlagos 

sugara mindkét tipusu ssinta esetében /А és »/ 
a különböző szerzők /áuung, 1969; üeufert, 1970; Johnson 

és mtsai, 1971; Hiyisoto és Stoeckenius, 1971/ által kö
zölt atatokkal. Különbség mutatkozott azonban & savanyu 

/А— minta/ és a semleges /п-iainta/ körülmények között 

készült llposzőma diszperziókra jellemző átlagos lipo- 

szóua sugár és a lipossöiaa móreteloszlása között, big 

ugyanis az A-tipusu lipossóoák átlagos sugara **
R « 245 hk 2,3 Я, addig a B-tipusu lipoazówák átlagos 

sugara R » 124 + 1,3 Й.

gegyezik

**A negativ festéssel készült elektronmikroszkópos készít
mények a mikroszkóp vákuumában kiszáradva zsugorodnak, ami 
azt eredményesketi, hogy az elektronmikroszkópos felvétel 
ken a liposzómák mérete nagyoLbnak tűnik. A fémárnyókolásos 
mintákról készült elektronmikroszkópos felvételek azonban 
arra mutatnak /5-1. ábra/, hogy a kisebb liposzömuk ilyen 
méret torzulása jóval kisebb, mint a nagyobb liposzómáké.
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Azt, hogy a savas körülmények között készült llposzótüák

nagyobbak mint a logos körülmények között készültek, a 

liposzónák ütéreteloszlása le igazolja /4-14, ábra/« 

Másrészt az elektronmikroszkópos felvételeken az is 

megfÍgyelhetö, hogy mig a h-tipuau llpossteékat egyet
len bimolekular is lipid membrán határolja, addig az 

A-tipuea lipoezómák között 

határolt vezikuluiü
A llposzónák alakja ellipszoid, mint azt viszkóz i- 

triás Se fényazóródásoB /Attwooö és Saunders, 1965/, 
valamint elektronmikroszkópos vizsgálatok /Johnson és 

mtssi. 1971/ is igazolták. Ennek ellenére a liposzóma 

vezlkultmok alakját az egyszerűség kedvéért általában 

gömbnek tekintik, hasonlóan jártunk el ml is, árikor 

a méreteloszlás és az átlagos sugár meghatározásakor 

az elektronmikroszkópos felvételeken negativ festéssel 
láthatóvá tett liposzómákat a számítások során az 

területű un. ekvivalens sugaru körrel helyettesítettük. 

Annak eldöntésére, hogy vajon jogos-e minden esetben 

ez az egyszerűsítés megvizsgáltuk, hogyan alakul a li- 

poezőföák gömbszemlélete alapján kapott sugár segítsé
gével kiszámított néhány g

ritka a két ráírnál

trial paraméter, gömb 

és ellipszoid alakul lipoezómák esetében.
Ezek a megvizsgált g< 

szórnák által bezárt térfogat /V/ és a lipoezómák felü
lete /8/ a membránképzÓ lipid anyag térfogatára vonatkoz
tatva. A számítások során alkalmazott összefüggések a 

kővetkezők voltak*
A gömbalakunak feltételezett liposz&aák /sph/esetébens

trial por»»éterek a lipo-

♦ 1 «vsph és /17/
d/3 <В*> - 3d <в) ♦ dS/

/Erdei és mtsai. 1974/. A fémárnyékolással készült mintá
kon a 
dés a
feljebb néhány százalékos.

lipoezómák árnyékkúpja alapján számított méretnőveke- 
300 I - nél kisebb méretű liposzóiaék esetében leg-



- fefc *

* (*)

/18/
a /3 (r2) - За (к) + а2/

^IIй ^ * Kn átlag ősAhol R “ a liposzóaák külső sugara, 
d ® a liposzőem Membrán vastagsága /S3 ?,/•

ä valójában ©1-Iipszola alakú lipossóiuák /е/ eseté
ben

<í)v. + 1 “
+ ^—/ (,2)- / (r} + d2 vxjd / 2 + xd

/19/
és

vT1 -42> /- Varc ele
s , /* >/s* -

«/ * (») +A]2.1 j/2* * i/ - 12 *

ahol x » az ellipssoid tengelyviszonya /1, 73 + 0,53/.
Ez utóbbi érték jól megegyezik az kttwood ás Saunders 

/1&65/ által megadott 1,8-as értékkel.

A számítások eredményeit az 5-1. táblázat mutatja. 

Ezek szerint a belső térfogat nagymértékben függ a li- 

poszömák alakjától, aig a külső felület nem mutat alaki 
függést. Végül is kimondhatjuk, hogy ha az egyszerűség 

kedvéért gömb alakúnak is tekintjük a lipossómákat, es 

az egyszerűsítés kop-oly félreértésre adhat okot a lipo- 

szóiaák által közrezárt térfogat megítélésekor. Ezzel 
szemben a vebikulumok felületének megítélésében 

vetünk el hibái ha a reaális ellipszoid alak helyett az 

egyszerűség; keavwdrt göobalakunak tekintjük a iiposzómá- 

kat.

kö-
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Ь-i. .táblázat* A gömbalak« /aph/ ás ellipszoid alakú /е/
liposzómák térfogatára /V/ és felületéra 

/S/ vonatkozó számítások eredményei

—

Vaph V* Se“sphMinta

2,30

0,51

2,00 0,022

0,027

0,023

0,027
t

0,39Ш

Elmondhatjuk tehát, hogy a
pl • ace ton alatt csapadék, formájában tárolt

kloroformos oldat
ként
leeitinből viszonylag egyszerű eljárással olyan ilpo- 

azóma diszperzió készíthető. lyben a liposzónák egyet
len bimolekuláris membránnal határolt kisméretű vezikulu-

• Az ilyen llposzóea diszperzió viszonylag homogén 

laéretaloszlásu, stabil rendszert képez. Ezek a tulaj
donságai a liposzómát igen előnyösen alkalmazható bioló
giai woaell-jiwjiabránná teszik, amely különösen a nagy 

felületigényű folyamatok spetroszkópial vizsgálatában
és a Eíe®bránon keresztüli transzport jelenségek tanulmá
nyozásában játszhat fontos szerepet.

5.2. A kristályos klorofill forma kialakulása bi-
;molekuláris llpid membránokban

Az ötvenes évek elején leirt /Jacobs és mtaal. 1934/ 
klorofill föikrokristályok két szempontból is igen 

te tutik az elsősorban ВШ tlpusu bisolekuláris lipid 

ránokra,
rülményei és szerkezetük szempontjából. A klorofill mikro-

léke

a kétféle rendszer kialakulási kö-
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kristályod előállítása ugyanis általában úgy történik, 

hogy a klorofill valamely apoláris oldószerben készült 

oldatát vízzel hozzák össze /Ke, 1966/. h víz hatására 

az apoláris közegben kialakult klorofill oligosérek 

hidratációja révén létrejön a kristályos klorofill 

forma» A BLM-oket a meabránképzS anyag valamsly ugyan
csak apoláris oldatából /un. nembránformálő oldat/ két 

vizes fázis között készítjük, és az ily sódon kialakuló 

kinőlekuláris lipid Essubrán létrejöttében le igen fon
tos szerepet játszik a meabránképzö aafifil molekulák 

bidratációja»
Szerkezetét tekintve a klorofill mikrokrietély bi- 

íaolekul&ris vastagságú hidratált klorofill rétegek egy- 

irtáararakódásából alakul ki /Jacobs és latsai», 1954/. 
Hasonlóan nagy végbe a m«abránkép*S lipidak hidratácié- 

jakor kialakuló tabu bü?»lekulárie rétegből felépülő 

struktúrák /"‘myelin like structures*/ kialakulása is. 

Márpedig, ahogyan ez utóbbi struktúrák alaprétegei a bi
molekular is lipid membrán analógj áuak tekinthetők 

/bangham és rntsai* 1964» Sróei és ntsai» 1979/, ugyan
olyan értelemben analóg struktúrák a klorofill mikrokris- 

táiyok bimolekuláris alaprétegei is» 2zt létszik alá
támasztani a* la , hogy aiöflfil jellegénél fogva a klo
rofill molekula is jő nembránköpsö anyag, valamint, hogy 

természetes állapotában is a fotoszintetikus membránok 

lipid kettősrétegébe ágyazódik be»
Mindezen körülményeket figyelembe véve várható, 

hogy a klorofillt tartalmazó raesebránfcrsaáló oldatokból 
készült ВШ-ben is kialakulhat a kristályos klorofill 

forma. Ez utóbbi az aggregéit klorofill egy olyan szer
kezeti állapotának felel meg amikor a klorofill molekulák 

hidratáciőjuk révén agy igen magas fokuan rendezett,
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kétdimenzionális rendszert: alkotnak. Először Tien 

/ 1963b/ tesz említést arról, hogy a epenőt levél cx- 

traktuaból készített un. vékony lipid membránok foto- 

elektro&os akciós színképében kisautatható a kristályos 

klorofillre jdieraíí 745 

A legtöbb hasonló
tében /Tien és V<

*ő. Szék alapján úgy tűnik valóban, hogy а Ш-И készí
tés körülményei között is kialakulhat a kristályos klo
rofill forma, de valami miaut legtöbbször mz «.égse«. 
következik be.

Az általunk két különböző módon nyert spenŐt le
vél ex trak turbókból készített és vízzel telített 

rátformáló oldatok abszorpciós színképei alapján a 

következőket lehetett megállapítani. A Tien és xetsai 
/19€8/ által leirt un. “őrlése«** eljárással nyert ex- 

traktusaokből készült membrán forrná ló oldatban ш ala
kul ki a kristályos klorofill, Ezzel szemben az un. 
“ferralásos* oldat színképének vörös tartományában 

igen határozott abszorpciós sáv található 742 ms-nél 
/4-6. ábra/, ami egyértelműen a kristályos klorofill 
képződésére utal.

A kétféle membránforrnálő oldat pigment és lipid 

összetételét tanulmányozva azt találtuk, hogy mig a 

pigmentösszetételek szinte azonosak a két esetben, addig 

a lipid összetételek igen eltérők, és Így a klorofill/ 

/lipid siclarányok közel sem azonosak a két oldatban. 
Nevezetesen, mig ez “Őrlése**“ oldatra jellemző kloro- 

fill/lipid aólaráoy kb. 0,2, addig a “forralásos“ ol
datra jellemző klorofill/lipld mólarány majd egy nagy
ságrenddel nagyobb, mégpedig kb. 1,8 /4-1. táblázat/. 

Ebből következik, hogy az utóbbi esetben majdnem két 

klóior111 molekulára jut egy lipid molekula, mig az 

“őriéees* oldat esetében ez a viszony úgy alakul, hogy

fényelnyelési sáv. 
etben azonban, és különösen а ВШ— 

, 1970/ ez nem volt jellem-
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minden ötödik lipid molekulára jut egy klorofill. 

Hindert figyelembe véve elvetettük art a
rint a kristályos klorofill kialakulását 

í3- oldat
lást mis: 
az "őrié
klorofill b tartalom gátolná /2ill és mtsai. 1956/. 

Ezen kívül £aég az is valószínűnek tűnik, hogy a klóra-

tében esetleg a viszonylag nagyobb

fill a és b együtt vesz részt a kristályos klorofill 
kialakuláséban. A "forralásás" oldat abszorpciós szín- 

képváltozása /4-7. ábra/ során ugyanis egyik sávban
arra

ül. külön
alakul ki még egy abszorpciós váll 

utalna, hogy a klorofill b egyáltalán i 
kristályosodik *

A kétféle membrán formáló oldatból készített BLM— 

ek fényabszorpciós tulajdonságait vizsgálva arra a 

kérdésre kerestünk választ, hogy vajon a biraolekuláris 

membránban is kialakulhat*
hasonlóan a rnbrnrInformáló oldatokhoz. A kapott ered
mények azt mutatták, hogy az "őrlése*" oldatból készült 

BLM-ek abszorpciós színképének vörös tartományában 

csak a €63
"forralásos" oldatból készült BLM—ek spektrumában a
663-1
megfigyelhető /4-10. ábra/, ami egyértelműen arra 

mutat, hogy ezek а ВШ-ек kristályos klorofillt tartal
maznak I5-2. ábra/ • & BLH-eknek a kristályos kloro
fill kialakulása szempontjából a »embrán forrnáló olda
tokhoz hasonló viselkedését a foszfolipid hozzáadásával 
módosított "forralásos" oldatból készült BLM—ken vég
zett vizsgálatok is igazolták. Az ilyen módosított "for
ralásos” oldatokból készített BLIl-ek spektruma ugyanis 

mutatott a kristályos klorofillre jellemző 

742 tm körüli fényelnyelóst. Ez azt is jelenti, hogy a 

kristályos klorofill kialakulása klorofill - lipid ke
verékeid* tokban ül. az ezekből készült BLM-ekben valóban 

összefügg a klorofill/lipid atólaránnyal.

a kristályos klorofill.

sáv figyelhető • Ezzel a

fényelnyelési sáv issáv llett a 742

már
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шж KÖTÖTT viz, 
POLÁROS RÉSZ

APOLÁROS RÉSZ

III
LIPID W 

\ \ MOLEKULA \

SZÉNHIDROGÉN

MOLEKULA
KÖTÖTT

VÍZ
KLOROFILL
MOLEKULA

5-2» ábra

Kristályos klorofillt tartalaazó biu*olekuliris 

lipid keresztmetszeti vázlata»
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Különböző КШ-<зк elcskfcrosaos vezetőképességét őssza-*
etőképeaség növekedésére a következőhasonlítva a

sorrend adódott t foss folip leiből /led tin/ készült В LM
< Módosított "forralSsos* oldatból készült BLM < •őr

léséé* oldatból készült ВШ < *fórralísós* oldatból ké
szült BLM. Az egyébként azonos klorof111/llpld mólarény- 

nyal jellemezhető módosított "forralásos* oldatból 111. 
•őrléses* oldatból készült BU-Vek eltérő elektromos v< 

zetöképességét csak az eltérő foszfollpidtartal 
ján tudtak megközelítő módon értelmezni. Az 5-3. ábra 

szd&nt ugyanis a klorofill tartalmú BLH-ek vezetőképes
sége lineárisan csökken lipidtartabauk foszfollpld rész—

a legalacsonyabb
vezetőképességű és az összlipid 42%-ban foszfollpidet 

tartalmazó módosított "forralásos* oldatból készült
BLM vezetőképessége alig nagyobb a tiszta lecltin 8Ш
vezetőképességénél. Ennek alapján arra lehet követ
keztetni, hogy a fossfolipldek 

tő hatása kétféleképen nyilvánul meg. Egyrészt 

nyisóyük viszonylagos növekedésével csökken a BLM—ek 

elektromos vezetőképessége, másrészt viszont a klorofill 
aggregáció gátlásával ugyancsak csökkentik a BLM 

képességét. Eszerint mér az "őrlése** oldatból készült 

BLM—ben is kialakulhatnak a krleélyos klorofillnél 
csúnyább rendezettségü aggregált klorofill formák.

tőképességet

tU-

lyek
viszont növelik a BLM vezetőképességét. Ezen oeggoutíolá- 

sok alátámasztására azonban további vizsgálatokra 

szükség.
A különböző membrán forrnáló oldatokból készült Ш!- 

ek elektromos bvezetőképességét a ph és a hőmérséklet függ
vényében tanulmányozva azt találtuk, hogy mindkét típu
sú BLM vezetőképessége a hőmérséklettel nő, tehát pfezitiv
hőmérsékletekoéfficienssel jellemezhető.



- 75 -

5-3. ábra

A különböző Összetételű íJLH-ö.1; elektromos vezető
képessége a íoembránok foszfolipid tartalmának 

függvényében. A fcszfolipidek mennyiségét a pigment 
tartalmú membránoknál csak a lipid tartalomra vo
natkoztattuk. 1 - "forralásos" oldatnál készült 

BLMf 2— "őrlésen* oldatból készült BiM, 3 — mó
dosított "forralásos" oldatóból készült &Ш,
4 - lecitin BbK.
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Ugyanakkor a vezetés aktivációs energiája a semleges
hez közeli pii tartományban E » 1 eV-пак adódott. Ezek 

alapján arra lehet következtetni« hogy a klorofill tar
talmú öL*!-ek elektromos vezetőképessége valamely félve
zető jellegű vezetési mechanissbiussal irható le. A vez 

tőképeeseg ph függésének optimum jellege hordozó közve
títette /"carrier mediated"/ vezetési mechanisousra utal.
Az ilyen vezetési folyamatokban a vizes fázisban lokali
zált töltéshorőosúknak és а membránfázisban lokalizált 

töltésé tvivő rendszernek a moi.it rán - viz köztesfejle
ten lejátszódó kölcsönhatása játszik fontos szerepet 
/Clani és latsai. 1971/. Ez a kölcsönhatás az alkalmazott 

elektromos erőtér által irányítva a membrán egyik olda
lán töltésátadó komplexek kialakulásával« mig a másik ol
dalon azok lebomlásával jár. Végeredményben egy muabrá- 

MB keresztüli« irányított redox reakció alakulhat ki« 

amelyben az Xlani és herns /1973/ által közölt alméleti 
modell szerint a rendezett klorofill aggregátumok jelen
tős szerepet játszhatnak. Ezt az elgondolást látszik ig< 

zolni az a megfigyelés is« miszerint a "forralása»" olűat- 

ból kőszült vizes emulziókban & kristályos klorofill ki
alakulásának %'U függése a vezetőképesség pH függéséhez 

hasonló optimum görbét mutat. A BLM-ek vezetőképességé
vel« valamint a kristályos klorofill kialakulásával 
kapcsolatos megfigyeléseket egybevetve úgy tűnik« hogy 

az aggregált klorofill formáknak és igy a kristályos 

klorofillnek is komoly szerepe lehet a membránok elektro
kémiai sajátságainak kialakításában.

A kristályos klorofill kialakulásának a klorofill/ 

/lipid mólaránytól való függését a továbbiakban tiszta 

klorofill si/lecitin ill. gliccrinmonooleát keverékrendaze- 

reken tanulmányoztuk. A különböző mólarányu keverékek vis
zel telitett n-paraffinokban készült oldatainak abszorp
ciós szlnképvizsgálatal szerint mindkét esetben határozott.
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összefüggés adódott a kristályos klorofill mennyisége és 

a rendszerre jellemző klorofill A/lipid mólarány között, 

Lényeges különbség mutatkozott azonban a lecitin.es ill, 

а у 1 i c e r i mi'.o noo le á to a rendszerek között a kristályos kloro
fill kialakulására jellemző mólarányokat illetően.
Ugyanis mig a klorofill a/lecitin rendszerben a kristá
lyos klorofill 2-3 mólaránynál jelenik meg, addig a klo
rofill a/glicerinmonooleát rendszerben a kristályos klo
rofill már 0,05 - 0,06 raólarányoknál megjelenik* A kris
tályos klorofill megjelenése után annak mennyisege 

hozzávetőleg azonos sebességgel nő mindkét rendszerben.
Ha a lecitinnek ezt a kristályos klorofill kialaku

lását gátló hatását a Katz féle /Кatz és mtsai 
nukleofil kompetició alapján gondoljuk át. kiderül, 

hogy itt valami másról lehet sző. Ezen elmélet szerint 

ugyanis a klorofill aggregátum úgy jön létre, hogy a 

klorofill molekula porfirin gyűrűjének szabad koordináci
ós helyekkel rendelkező Mg atomja könnyen nukleofil köl
csönhatásba lép elektrondonor molekulákkal. Ilyen do
nor akceptor jellegű, nukleofil kölcsönhatás jöhet lét
re vízmentes és egyéb nukleofil reagenseket sem tartal
mazó apoláris oldószerekben a klorofill molekulák között 

is. Ez úgy történik, hogy az egyik klorofill molekula 

megnéziumjához a másik klorofill molekula az V. ciklo- 

pentán gyűrűjén levő ketooxigénen keresztül kapcsolódik, 

amely kölcsönhatás révén több tagú, oligomér formák is 

kialakulhatnak. Hukleofil tipusu anyag, pl. viz jelen
létében ezek az oligomérek lebomlanak, mivel a viz erő
sebb nukleofil reagens mint a klorofill partner,.Ezáltal 
vizhidak alakulnak ki a szomszédos klorofill molekulák 

között /nukleofil korapetició/, és végeredményben egy 

sikrácsos rendszer alakul ki*

1968/• t
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3» klorofill molekula

• ъa karboxifitilészter kötés oxigénje

й - О - C -
II
О

2,klórólill
molekula

ах V. ciklo- 
ptmtán gyűrű 
ketooxigénj*
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1, klorofill molekula

a karboxlmetllészter csoport oxigénje és 

& porfirin gyűri! magnéziumja

Mivel a gllcerinmcnooleát molekula alkoholos -OH
csoportjalnál fogva erősebb nukleofll reagens aint a
lecitin zvitteriont alkotó fossforkolin csoportja, a 

rnonooleát inkább léphetne nukleofll kompétlcióba a viszel 
a Mg koordinációs helyeiért mint a lecitin. Ez esetben ezt 

kellett volna észlelnünk, hogy a glicerlmaonooleátos ke- 

verékoIdatokban a kirstályos klorofill kialakulása aég a 

lécitines rendszerre jellemző raolarányoknál is magasabb 

értékeknél következik be. Valójában ezzel tejesen ellent— 

rondó, fordított képet kaptunk.
A kristályos klorofill kialakulásának a klorofill af li

pid mólaránytől való függését a különböző mólarányu keveré
kekből készült liposzóma diszperziókon is megvizsgáltuk, 
és az oldatok esetében nyert megfigyelésekkel tulajdonképen 

eredményeket kaptunk. Csupán a glicerlnmonooleátos
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r«r.usztit esetében mutatkozott némi eltérés az oldat 

és diszperzió tipusu mérések között. A liposzóma disz
perziók esetében gyorsabban 

rofill kialakulása mint az oldatokban, ami bizonyára osz- 

szefügg a rendszer hidratációs sajátságaival. így pl. 

az oldatok esetében a hidrofób szénhidrogén fázisban 

lebegő kétkomponensű, raicolláric szerkezetű aggregéit 

rendszerek hidrofil tulajdonságai jelentős mértékben be
folyásolják a hldratáclóhos rendelkezésre állő viz 

nyiségét. Ezért, amíg a vizes diszperziókban fölös 

»égben van a viz ahhoz képest.

t végbe a kristályos klo-

yi-
tyi szükséges a 

kristályos klorofill szerkezet kialakulásához, addig a 

szénhidrogénes közegben az ehhez rendelkezésre álló 

viz mennyisége esetleg korlátozott.
.megállapítható tehát, hogy az általunk vizsgált 

apoláris szénhidrogénes oldatokban ill. a poláris 

vizes diszperziókban a kristályos klorofill forma kiala
kulása egyaránt függ a klorofill a és a lipid viszony
lagos mennyiségétől, valamint a llpid komponens jellegé
től. Ennek vizsgálatára tanulmányoztuk a micellákat 

ill. 

nak a
kula felület/ szerepét a kristályos klorofill, mint 
kétdimenziós képződmény kialakulásában. A

ránokat alkotó klorofill és lipld rsolekulák- 

rán síkjában elfoglalt felületének /röv. mól

>lekula felü
letek különböző mérések alapján az irodalomból ismertek.
Eszerint a klorofill a és a tojássárgája lecitin moleku
lák felülete egyaránt 95-100 8 2/Karan és Brody, 1974j 
Láuger és mtsal. 1974; Shah, 1971/, mig a glicerimaono- 

oleát 

1971/.
lekula felülete csak mintegy 40 /Fattlplace,

Strouse—nek /1974/ a hidratált klorofill a *ggr< 

gátumok szerkezetére vonatkozó röntgen-diffrakciós viz 

gálataiból kierül, hogy a kristályos klorofill tulajdon-
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képpen egy kétdimenziós rendszer. Ezen belül a vizhidak- 

kal egymáshoz kapcsolt klorofill molekulák hexagonális 

elrendeződésben, tehát a legszorosabb illeszkedés sze
rint helyezkednek el /5-4, ábra/ . Ebben az elrendező
désben a porfirin gyűrűk síkjában az I.-től a II.-as 

pirrol cr üiü felé mutató JT - ТСЯ 

шок, amelyek a klorofill abszorpciós színképének vörös 

elnyelési sávjaért felelősek, egymáshoz képest pár
huzamosan rendeződnek. Az elektronátmeneti momentumok
nak ez a viszonylagos orientációja eredményezi a kristá
lyos klorofiilra jellefltző izoszbesztikus vörös eltolódást 

az abszorpciós színképben. Tételezzük fel, hogy a kris
tályos klorofill forma hexagonális alapszerkezetének kia
lakulását az általunk vizsgált klorofill tartalmú lipid 

membránokban a lipid molekuláknak a klorofill molekulák kö
zé való beékelődése gátolja. Ez esetben a klorofill 
molekulák vizhidak segítségével való egymáshoz kapcso
lódása nem lehetséges, ami tulajdonképpen megfelelne a 

szférikus gátlás egy lehetséges típusának. Ennek az elgon
dolásnak a helytállóságát a lecitines rendszer esetében 

elméleti utón közelítettük meg. A klorofill és a lecitin 

molekulák praktikusan azonos felülete miatt ugyanis ebben 

az esetben a gondolatmenet egyszerűbb, mint a különböző 

felületű molekulákat tartalmazó glicerimaonooleátos rendszer 

esetében.

elektronátmenet! momentu-

Meggondolásonk lényege az volt, hogy megvizsgáljuk, 

hogyan változik a mólarány függvényében annak a valószínű
sége, hogy hexagonális elrendeződést alapul véve, egyet
len klorofill molekulának mind a hat közvetlen szomszéd
ja ugyancsak klírofill legyen. Megvizsgáltuk továbbá 

azt is, hogy mi annak a szerepe, ha ehhez a hexagonális 

klorofill halmazhoz további klorofill molekulák is kapcso
lódnak, amennyiben a kétkomponensű, de azonos felületű
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molekulákból álló rendszerben a klorofill a/lecitin 

aólarányt változtatjuk« Л számitásutenet a következő 

volt*
lyiségét ez esetben 

is 742 és 668 ша-nél aért extinkciók arányával fejezzük 

ki /B?42

da a kristályos klorofill

és E66ö/, akkor.

E742 /21/I
^668 1 - ж/1 - b/

«
6 ббз^'беа*ahol a » £ 742/£#668 

függésekben £# nem kristályos szerkezetű aggregált klo
rofill formák, «dg £ a kristályos klorofill forma «*xtink-

és b « AZ utóbbi őse:

cióe koefficiense az indexben jelzett hullámhossznál.
Az /21/ összefüggésben tulajóonképen x fejezi ki a kristá
lyos de
Ugyanis ha a kristályos elrendezésedhez az kell, hogy 

egy klorofill molekula n számú
tébes legalább £ legyen a klorofill molekulák száma 

akkori

kristályos klorofill formák arányát.

lakúiéból álló kőrnyi

11 ■ & (J -i# 1 -*'n-i , /22/

кahol m n

A számításokat egyetlen klorofill molekula körny 

setében a közvetlenül kapcsolódó 6 db molekulából álló 

rendszer /n * 6/, valamint egy nagyobb, összesen 12 db i 
lakúiéból álló rendszer /n ■* 12/ esetében is elvégezve, 
a következő eredményeket kaptuk /5-5. ábra/l

1. Az n ** 6 esetben a számított görbe akkor illesz
kedik legjobban a mérési pontokhoz, ha к * 6.
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5-5. ábra

A kristályos klorofill mennyisége /Еа 

klorofill а/ iecitin EÓlaráay függvényében. А 

klorofill molekuláknak a kristályos klorofill 
saarkoretbun való hexagonalis elrenóesSdésérc, 
elméleti utón nyert görbék illesztése a külön
böző vizsgáin to3c során nyert mérési pontok box 

/jelölésüket 1. a 4-15. ábrán/. A különbőzöel- 

oszlásgörbék változó paramétereit 1. / 

n - 6, к « 6| 2 /
» » 12, к - 9.

/
/ n - 12, к » fi» 3./----- /
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■

tétben az előzőnél jobb illeszke
dést kaptunk, különösen а к « Б ill. к » 9 

esetekben.

2. Аз ft « 12

Ezen eredmények értelmezésére tekintsünk egy kloro
fill - lecitin »éKbránt felülnézatben /5-6. ábra/. Ha a 

hexagonal is egységet vesszük figyelésibe /n » « és к « 6/ 

látható, hogy egy egységes, teljesen rendezett aggregá
tum jön létre, melyen belül &ТС~7СЯ elektronétmemsti 
iüeatuíaök párhuzamos rendeződése biztosítja a kristályos 

klorofillre jellemző abszorpciós ezinképváltozóat.
Ennek a hexagonális agyaégnek 6 db köztes szomszédja van, 

lyek közül kettő olyan helyzetű, hogy klorofillnek 

tekintve őket, azok könnyen beépülnek a már meglevő 

kristályos szerkezetbe és ugyanakkor azt kompaktabbá, 
egységesebbé teszik. Hás helyeken viszont a klorofill 
molekulák, noha vlzhldak segítségével kapcsolódnak ugyan 

a kristályos klorofill struktúrához, szabadon maradó kö
tési helyeik miatt könnyen elmozdulhatnak, és Így 

ti momentumaik kevésbé illeszkednek be a már meglévő 

rendszerbe. Végeredményben ezek a molekulák nem járulnak 

hozzá az abszorpciós színkép karakterisztikus változásá- 

aoz, vagyis nem tekinthetők kristályos klorofillnek 

/n » 12 és к - $ ill. к » 9/.
Ezeknek, a molekulák statisztikus eloszlása alapján 

számított valószínűségi eloszlás görbéknek a kísérleti 
eredményekhez való jó illeszkedése arra mutat, hogy a 

kristályos klorofill forma kialakulásában a sztérlkua 

effektusok valóban fontos szerepet játszanak, hohe a gli- 

carlmuonooleátos rendszerre vonatkozóan számításokat
végeztünk, ezen sztérikus szemléletből az következik, 

hogy ezek a klorofillnél jóval kisebb felületű moleku
lák közbeékelődésekkel kevésbé zavarják a klorofill aol 
kulák kristályos elrendeződését.
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Éhbe* könnyén kapcsolódik а /СЫ^/п oligomér antenna 

klorofill, és egy ilyen komplex rendszerben a gerjesz
tési energia a reakciőcentrum klorofillnek átadódva, 
ott töltéssrétválasztás révén (/Chl OfcO Chl/*
/Cíil+ OU* ti* ebi"*/) a via fotolizisét eredményezné.

doha ezen sodellvizsgálatokon alapuló 

sok még nem keltették, fel kellőképpen a fotoszintézis
sel foglalkozó szakemberek érdeklődését, úgy tűnik, 

érdemes lenne a kristályos klorofill forma jelentőségét 

további az élettani körülményeket jobban megközelítő 

modell rendszereken tanulmányozni, ü® a bevezetőben 

már említett, a fotoszintetikus pigmenteket tartalma
zó mesterséges lipid aembránok vizbontő képességére 

vonatkozó elgondolást egybevetjük azzal az ugyancsak el
méleti jellegű megállapítással, hogy a kristályos klorofill 
forma megnövelné egy iiyén rendszer xOtOéfraktivitását

*

■ggonuolá-

/Ilani és Berns, 1973/, könnyen arra a következtetésre 

juthatunk, hogy kristályos klorofill tartalmú lijoszó- 

ma diszperzió igen alkalmas, nagy effektiv membránfelü- 

lettt modellrendszer lehetne a fenti elgondolások kí
sérletes vizsgálatához.

A lipoezóiaa membrán kát oldala közötti redox po
tenciál különbség kialakítása végett, a llpö#zárnák bel
ső vizes fázisához adott K^Fe/CN/^ - mint elek tronakcep- 

tor - alkalmasnak tűnik a fotoelektros cs effektus során 

fellépő membránpotenciál mérésére is. A Fe^/Fe2* 

alakulás a klorofill abszorpciós színképével való átfedés 

miatt közvetlenül nehezen mérhető az abszorpciós spekt
rum alapján. Ennek ellenére differencia spektroszkópiai 
módszerekkel bizonyára meghatározható lenne a redox 

reakcióban résztvevő töltéshordozók koncentrációja, ami
ből viszont következtetni lehetne a membránpotenciálra.

át-
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A feltételezett vizbontással együttjárói pH csök
kenés mérése a fenolvörös pH indikátor abszorpciós 

szinképváltozása alapján ugyancsak megoldhatónak tűnik 

spektroszkópiai módszerrel. A fenolvörös pH változásra 

érzékeny 559 rrn-es abszorpciós sávja pontosan a klorofill 
a két fő abszorpciós sávja közé esik, és Így akár 

egyszerűen az abszorpciós színkép mérése alapján is 

figyelhető a pH csökkenés /5-7. ábra/» A fenolvörös pH 

indikátor festék segítségével történő spektrofotometriai 
pH mérés azért is előnyös, mivel szemben az Üvegelektró
dával történő elektrokémiai pH méréssel /Hill és Spivey, 
1974/, érzékenysége független a rendszer pufferkapacitá- 

sától.

g-

Az általunk klorofill a és tojássárgája lecitin ke
verékeiből készült, karotinoid pigmenteket nem tartal
mazó llposzöma diszperziók esetében n< 

indukálta pH változást kimutatni. Ez bizonyára Összefügg 

a karotin hiányával, hiszen csupán klorofill tartalmú 

ВШ-ек
mutatni /Mangel és latsai. 1975/. A ß -karotinnal folyta
tott próbálkozások ellenére, eddig

tudtunk fény-

tében sem tudtak fotoelektromos effektustki-

sikerült a karo-
tint a ВШ-es vizsgálatok alapján szükségesnek látszó 

koncentrációban beépíteni a klorofill tartalmú lipo- 

szőma ránba. A kísérletek szempontjából a lagalkal- 

■MMfcfe lenne a klorofill a - /3 - karotin - tojássagája 

lecitin 3tO,ltl raólarónyu liposzóma diszperzió. ly
várhatóan kristályos klorofillt is tartalmazna. Oldékony- 

sági problémák, és úgy tűnik, a karotinnak a rendszer fá
zis-átalakulási hőmérsékletét lő hatása miatt egy ilyen 

karotint is tartalmazó rendszer kialakításához további
próbálkozásokra lenne szükség.



у-7« ábra

Fenolvöröa /РSP/ pb Indikátor abszorpciós szin- 

képváltoxá«« levegőnek kitett klorofillos lipo— 

szórna diszperzióban az idő függvényében*
1* friss mintái 2. 28 perc? 3* 51 perei 4. 67 perei 
5* 95 perei 6, 113 perei PSF nélküli klorofillos 

liposzótaa diszperziós 

sárgája lecitln luólarány értéke 1* A belső ábra 

a kétszer nagyobb érzékenységgel felvett spektrum- 

részleteket ábrázolja*

, A klorofill a/tojás-
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6. ÖSS%EFOGLAL&SФшшштштштшашшештштшшмяатшшшш

A fotoszintézis primér folyamatai közül energeti
kailag legjelentősebb a viz fotolizisa, mégis jelenleg 

ennek raecnanizmusa a legkevésbé ismert. Az in vivo szin
ten történő vizsgálatokat ebben az esetben is igen 

nehezíti a fotoszintetikus apparátus bonyolult, sokszor 

még alig ismert összetétele. Ezért egyre jelentősebbek 

a fotoszintetikus rendszerhez hasonló összetételű és 

szerkezetű, de szabályozott felépítésű modellrendszereken, 
végzett vizsgálatok. Az ilyen tísodellrendszer követelmé
nyeinek leginkább a fotoszintetikus pigmenteket tartal
mazó lipid membránok felelnek g.

Az utóbbi időben - különböző modellvizsgálatok ered
ményeként - igen figyelemrexuéltó elgondolások születtek 

a fotoszintetikus viz.bontásra vonatkozóan. Fotoszinteti
kus pigmenteket tartalmazó bimolekuláris sikmecibránok 

/bJUi-ек/ fotoelektromos tulajdonságait vizsgálva Tian 

/1974/ arra a következtetésre jutott, hogy az Ilyen 

ránok képesek a viz fotooxidációj ára. Elgondolásának lé
nyege az, hogy megfelelő elektronakceptor hozzáadásával 
reöoxpo tendál különbséget hozva létre a Bhii-en keresztül, 

fény hatására elektromos töltésszétválasztás következik 

be a potenciáltér irányúban. А ВШ Így kialakuló pozitív 

töltésű köztesfelületén a vizmolckula mint elektrondo
nor viselkedik, és a töltésátadási reakció eredményeként 
felhasad.

A klorofill aggregációs tulajdonságait fcanulraányox- 

va katz és munkatársai /1976/ azt találták, hogy a hidra
tált klorofill aggregátum /hagyományos megnevezése» "kristá
lyos klorofill"/ az egyetlen mesterségesen is előállítható
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klorofill forma, amely analógiát mutat a fotoszinteti
kus reakciócentrura klorofillái. Ezt az elgondolást kissé 

továbbfejlesztve Fong /1974/ kimondja, hogy a kristá
lyos klorofill forma adott körülmények között képes a 

viz fotooxidációjára.
Ezen megfontolások tanulmányozására egy alkalmas 

modellrendszer lenne az olyan klorofillos liposzóma 

diszperzió, amelynek membránfázisaban a kristályos klo
rofill kialakítható. Ez előnyös lenne azért is mert - mint 

arra Ilani és Berns /1973/ rámutattak - az ilyen rende
zett klorofill aggregátumot tartalmazó lipid membránnak 

várhatóan magasabb lenne a fotoelektromos kvantumhatás
foka, mint a monomer klorofillt tartalmazó membránoké. Ez 

a meggondolás szinte közös nevezőre hozza a klorofillos 

membránnak ill. a kristályos klorofillnak a viz foto- 

oxidációjában játszott szerepére vonatkozó megállapítá
sokat.

Egy ilyen, kristályos klorofillt is tartalmazó li
poszóma diszperzió kialakítása érdekében az alábbi vizsgá
latokat végeztük:

1/ Különböző módon nyert spenótlevél extráktumokból 
BLM készítéséhez membránformáló oldatokat készítettünk, 

és ezek közül kiválasztottuk azt a kettőt amelyikben egy
általán nem alakul ki ill. amelyikben könnyen kialakul a 

kristályos klorofill.

2/ Vékonyréteg-kromatográfiás és spektrofotometriás 

vizsgálatok segítségével összefüggést kerestünk a kris
tályos klorofill kialakulása és az extraktumok összetéte
le között.

3/ Megvizsgáltuk, hogy vajon létrejöhet-e a BLM-ben 

is a kristályos klorofill valamint, hogy ugyanazok-e a kris
tályos klorofill kialakulásának feltételei a BLM-ben, mint
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a membránformáló oldatban. Ezeket s vizsgálatokat egy 

ünicaia SP1ÖOOB üV spektrofotométeren végeztük egy sp< 

ciális mintatartó segítségével /Szabad és Csorba« 1973/*

4/ A klorofill tartalmú BLM-ek elektromos vezetőképes
ségét a pH és a hőmérséklet függvényében tanulmányoz
va« az elektromos vezetés mechanizmusát illetően Így* 

kéztünk információhoz jutni. A méréseket egy nagyérzé
kenységű elektronétér /Ke&hley 610CR/ segítségével végez
tük.

5/ A liposzőma készítés optimális feltételeit tanul
mányozva, megvizsgáltuk a különböző módon nyert liposzó- 

iaa diszperziók méreteloszlását, valamint az alaki ténye
zők szerepét a liposzóraák felület ill. térfogat meghatá
rozásában. Ezeket a vizsgálatokat tojássárgája lecitinből 
készült llposzóma diszperziókon végeztük, elektronmikrosz
kópos módszerek alkalmazásával.

6/ A klorofillos liposzóraa diszperziókat klorofill ár
ból és tojássárgája lecitinből ill. glicerinmonooleátból 
készítve, megvizsgáltuk a kristályos klorofill kialakulá
sának a keverék klorofill/lipid mólarányától való függését. 
A vizsgálatokat vízzel telitett apoláris közegben /n-paraf- 

fin/ is elvégeztük.

7/ A molekulák legszorosabb illeszkedését figyelem
be véve számításokat végeztünk a kristályos klorofill alap- 

szerkezetére vonatkozóan.

8/ néhány tájékozódó jellegű vizsgálatot végeztünk 

klorofillos liposzóma diszperziókén a membránpotenciái 
és a pH változás spektrofotometriás vizsgálati lehetősé
geit illetően.
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Vizsgálataink eredményeit és az azokból levonható Kö
vetkéz taté sexet az alábbiakban foglalhatjuk összei

11 A spenótleveleket kétféleképpen extrákéivá /un. 

"örléaes" ill. "Forralásos* módszer/ olyan ^ea-bránfor
rnál 5 oldatokat tudtunk készíteni, amelyekben a várako
zásnak megfelelően egyáltalán nem alakult ki /"Őriésas* 

oldat/ ill. könnyen kialakult /"forralásos" oldat/ a 

kristályos klotofill.

j2/ A kétféle raerabránforaáló oldat lipid és pig- 

mentösssetételét egybevetve azt találtuk, hogy az *ör- 

léses* oldat lipldekben jóval gazdagabb mint a *forralá
sos* oldat, h kétféle oldatban a klorofill/lipid ssól- 

aráuy közel egy nagyságrenddel különbözikt az "Örlóses* 

oldat esetében 0,2, a "forralásos* oldatnál 1,3. A "for
ralásos* oldatban az arányt tojássárgája foszfollpld 

hozzáadásával csökkentve, a kristályos klorofill ebben 

a usodositott "forralásos* oldatban saár alakult ki.

3[I A különböző Kjembránfonaálo oldatokból készült 

BLW-ek fényabszorpcióját vizsgálva kimutattuk, hogy a 

biiaolekuláris lipia membránban is kialakulhat a kristá
lyos klorofill, és ennek klorofill/liplő mólaránytól 
való függése ugyanaz, mint az oldatok esetében /Csorba 

és munkatársai, 1975/. Az "örléses* és a módosított 

"forralásos" oldatból készült BhH-ekben nem volt kimu
tatható kristályos klorofill, mig a "forralásos" oldat
ból készült ЬШ-ekben igen.

4/ A kristályos klorofillt tartalmazó bLH-ek elekt
romos vezetőképessége nagyobb, mint a kristályos kloro
fillt иша tartalmazó BLM-eké. A vezetőképességben! nö
vekedés összefüggést mutat a 

talmával ill. a klorofill aggregáeió mértékével. A veze
tőképesség aktivációs energiája és pb függése alapján

ráncк főszfolipid—tar-
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állapítható, hogy a vizsgált membránok elektromos vese 

tés© uii. hordozó típusa.

j>/ A lecltinbol készült liposzóraa diszperziók reéret- 

eloszlása alapját a llposzómák átlagos sugara /a lipo- 

szőíaákat gömbölyűnek feltételezve/ függ a diszperziós 

közeg pb-jától. Az ultrahangos diszpergálás során tapasz
talt pU csökkenést 
hanem az anyagban nyoianyi mcmnyisegben jelenlevő kloro- 

fons, Л llposzőmák valódi forgásellipszoid alakjának 

figyeljen kívül hagyása jelentős hibát eredményez a 11- 

poesőaák térfogatának meghatározásakor, ugyanakkor az 

ekvivalens sugár alapján számított felület jól reegegyo- 

zlk a valódi llposzóaa felülettel /Erdei ős munkatársai, 
1974/.

a led с in degradációja okozza.

§J A kloroflllos iiposzóma diszperziókban is kiala
kulhat a kristályos klorofill, amennyiben a klorofill/li
pid mólarány a ledtines rendszerben legalább 2 ill. 

a gllcerinaionooleátos rendszerben legalább 0,05. A kri 
tályos klorofill képződésének a klorofill/lipld reól- 

aránytól való függésére lényegében ugyanezt az Összefüg
gést kaptuk vízzel telitett apoláris közegben is, 

ben a reerebránképző anyagból alcellárle szerkezetű aggre
gátumok alakulnak ki.

ly-

2/ A klorofillt és tojássárgája leeitint tartalmazó 

rendszerek esetében - a molekulák kétdimenzionális heaca- 
gonális elrendeződéséből kiindulva - meghatároztuk a 

tisztán klorofillből felépülő hexagonúlis egységek /egy 

klorofill molekulát hat másik klorofill molekula vess 

körül/ kialakulásának valószínűségét a komponensek ará
nyának függvényében. A számítások eredményeként a mérési 
eredményekhez jól illeszkedő valószínűségi eloszlást kap
tunk. A számított és a mért értékek illeszkedése alapján
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arra » következtetésre jutottunk, hogy a kristályos klo
rofill kialakulása a lipid
függ a molekulák statisztikus elrendeződésétől,

8/ A Fe/CSifl* - FejCbiJ** 

tűnik a liposzóraák fény indukálta saembránpotenciál- 

jának spektrofotometriás meghatározására. A rendszer pH 

változásának mérésére a fenolvörös pH indikátor festé
ket találtuk :«eg föle lőnek. Hz a festék még klorofill 

llett is jól kimérhető abszorpciós szinképváltozást 

mutat, arai lehetővé teszi akár a* 0,1-nél kisebb pH vál
tozások spektrofotometriás mérését is.

kánokban nagymértékben

redox rendszer alkalmasnak

Mindent egybevetve úgy tűnik, hogy az általunk el
készített kristályos klorofill tartalmú lipid membrá
nok sokoldalú raodellvizsgálati lehetőséget nyújtanak 

a fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó membránrend
szerek fotoelektr s és fotokémiai tulajdonságainak 

vizsgálatára. Munkánk továbbfejlesztéseként a következő 

lépés az lenne, hogy megpróbálkozzunk a klorofill mel
lett a karotin membránba való beépítésével is, hiszen 

egyre inkább úgy tűnik, hogy а кarofcIncidóknak le igen 

jelentős szerepük lehet a fotoszintézis primőr foly< 

tálnak /pl. a viz fotollzlse/ kialakításában.
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