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BEVEZETÉS

Az állati sejt ATP-ázok vizsgálatával párhuzamosan egy

re több adat gyűlt össze a feltételezett növényi transzport 

enzim tulajdonságáról. A növények iontranszportja és az 

ATP-áz enzim működése közötti kapcsolatot sokan és sok

féle módon igyekeztek bizonyítani. Elsősorban gabonanö

vényeken végeztek nagyszámú kísérletet az összefüggések 

bizonyítására. Azonban a rizs növény - amely bizonyos kí

sérleti feltételek között eltérő módon viselkedik mint a

gabonanövények általában - ATP-áz enzim tulajdonságairól 

elenyészően kevés adat áll rendelkezésre.

Feladatul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a rizsgyökér mik- 

roszóma frakció ATP-áz enzim tulajdonságait, feltételezve,

hogy az aktiv ionfelvételben, valamint a Viets által 1944- 

ben leirt Ca -aktiválta К ionfelvételben ez a transzport

enzim fontos szerepet játszik. Munkánk során arra a kérdés

re is szerettünk volna választ kapni, hogy lehet-e az egyes

biológiailag aktiv anyagok, herbicidek ionfelvételre gya

korolt hatását az ATP-áz enzim aktiválódásával értelmezni.

Kisérleteink eredményeit egy viszonylag hosszabb iro

dalmi összefoglaló után ismertetjük. Fontosnak tartottuk, hogy 

nagyobb áttekintést adjunk a növényi ATP-ázokról, ill. ahol 

lehetett az egyes jelenségeket összehasonlitsuk az állati és

bakteriális transzport enzimekkel. Viszonylag sok és egy-
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másnak gyakran ellentmondó kísérleti eredmény látott nap

világot a növényi ATP-ázokról. Reméljük, hogy a dolgozatunk

ban közölt eredmények hozzájárulnak majd az elméleti és gya

korlati szempontból is fontos kérdés jobb megértéséhez.



6

II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Állati ATP-ázok szerepe az iontranszportban

Az állati ATP-ázok nagyon régen felkeltették a kutatók 

figyelmét, elsősorban az izomműködés mechanizmusának ta

nulmányozása kapcsán. Az elsők között voltak Engelhard és 

Ljubimova /1939/, Straub /1952/ Gárdos /1954/.

A későbbiek során több, sejtalkotóhoz kötött ATP-ázt 

Írtak le, ill. sok biológiai mechanizmus ATP-áz kapcsolatát 

fedezték fel. Az egyik legjelentősebb folyamat a Na+, K+ 

iontranszport, amelynek energiaigényét bizonyította a Na+, 

K+-aktiválta Mg++ jelenlétében működő ATP-áz /E,C. З.6.1.З./ 

enzim szolgáltatja, az ATP molekula hidrolízisének katali- 

zálásával.

A továbbiakban egy rövid áttekintést adunk az állati 

sejtek ATP-áz enzim tulajdonságairól. Nem célunk, hogy ezen 

dolgozat keretén belül értékeljük azt a hatalmas informá

ció anyagot, amely az utóbbi néhány évben összegyűlt az 

állati ATP-ázokról. Néhány kiragadott példával szeretnénk 

jellemezni ezt az energiaháztartás és iontranszport szem

pontjából nagyon fontos enzimet.

1.1. A Na+, K+ pumpa tulajdonságai:

Mint ismeretes az aktiv transzport koncentrációgrádiens- 

sel,ellentétes folyamat. Nyugalmi körülmények között a Na+ 

ion az extracelluláris térben van nagyobb koncentrációban,
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a K+ pedig az intracellulárisban. A membrán gátat jelent 

a koncentráció kiegyenlitésben. Inger hatására a membrán-

++ felszabadul, helyére lépban, kötött állapotban lévő Ca 

a K+. Ezt követően a K+ kidiffundál a membránból, a Na+ 

pedig belép. A K+ kifelé, a Na+ befelé történő vándorlása 

még nemi igényel energiát, azonban a membrán repolarizációja 

során visszaáll az eredeti koncentráció viszony, amin a 

koncentrációval ellentétes anyagvándorlást kell érteni. 

Tehát, a ha+ kifelé, a K+ pedig befelé vándorol, ami az ATP 

molekula energiájának rovására történik.

Glycoside
Г <

",ATP-fMg2-*-
■ » '

i K+
Nc+i

ADP+Pj

i / о

Ма+ ;<+ c+d][ ATP+ E E~P

1. ábra Az aktiv pumpa sematikus vázlata

Hoffman /1973/ nyomán.

i. sejt intracelluláris tér

o. extracelluláris tér

E-P foszforilált ATP-áz
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Hoffman /1973/ szerint az aktiv purapa funkcionális és

strukturális asszimetriával rendelkezik. Ezt a membrán két 

oldalán meglévő K+ és Na+ koncentráció különbsége okozza.

Az asszimetriát bizonyltja, hogy egyes gátló anyagok, mint
2+ csak belülről, mig mások igy pl. egyes kardio-pl. a Ca

tonikus szteroidok csak kivülről hatnak.

Az aktiv pumpát szükebb értelenben egy lipid-protein 

komplex, ha+, K+, Mg2+ 

alkotja. Tágabb értelexiben az ATP szintetizáló rendszere is 

az aktiv pumpa alkotóeleme.

kationok, valamint az ATP molekula

triózfoszfát- 

^téhidrogenáz

had'

foszforglicerinsav- 

kinázPi + trióz 1,3 DFGS < 3-PGS
ADP ATPNADII

A tágabb értelemben vett aktiv pumpa modelljét a 2. ábra

szemlélteti.

KÍVÜLBELÜL MEMBRÁN

3 Na1ЗЫа’

ATP-áz 
AC1L— P (?)regeneráló Mg+ + 

rendszerek

-ADP"
4-

anorg ?/

\

2K +2K+

2. ábra /Somogyi, 1968/.
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A továbbiakban csak az ATP-foszfohidroláz enzimmel az ATP-

vel, valamint az aktiváló kationokkal fogunk foglalkozni.

1.2. Az ATP-áz enzim tulajdonságai:

Az enzim fizikai-kémiai tulajdonságainak pontos vizs

gálatához mindenekelőtt nagy tisztaságú enzim szükséges. Az 

enzimtisztitást azonban megnehezíti, hogy nagyon nehéz tisz

ta membrán frakciót nyerni. A kombinált grádienscentrifugá- 

lási lépések után nyert ATP-áz aktivitása sok esetben kisebb 

mint pl. a mikroszóma frakció aktivitása. A másik fellépő 

nehézség, hogy a működőképes ATP-áz enzim tulajdonképpen 

protein-lipid komplex, ami nagyon szorosan kapcsolódik a 

membrán Struktur lipidjelhez, csak detergensek alkalmazásával 

szabadíthatok ki abból. A Lubrol, Triton, Na-deoxikholát,

stb. alkalmazásával nyerhető delipidált enzim nagyon labi

lis, a detergens kezelés után minden esetben gélkromatog

ráfiás tisztítást kell alkalmazni. A legtöbb esetben egy 

nemspecifikus kapcsolódás alakul ki a gélrészecskék, vala

mint az enzim-molekula között, ami a kinyerhető ATP-áz

stabilitását tovább csökkenti.

Jelenlegi tudásunk szerint kristályos-teljesen tiszta 

ATP-áz enzimet még nem sikerült előállítani. Elsősorban ja

pán kutatóknak /Nakao, Nagao, Nagai, Kawasaki; 1973/ si

került 1000-2000 jiM Pi /mg prot./ óra, nagy specifikus ak

tivitású enzimet kipreparálni sertés agyból, magas, 160000 g- 

centrifugálással szacharóz és fikolgrádiens, valamint amino- 

etil-cellulóz gélkromatográfia kombinálásával.
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Nakago /1967/, Kyte /1971/, Uesegi /1971/ tisztította 

Na*^, K+ dependens ATP-áz tulajdonságait vizsgálva megálla

pították, hogy az enzim tetramér struktúrájú, 2oCés 2/3 

po^ipeptid láncból épül fel, amelyek a molekulasúlyban 

és az ATP molekula terminális foszfátcsoportjához való 

affinitásban térnek el. Az oC lánc hosszabb, nagyobb az affi

nitása az ATP-hoz.

1.3. Az ATP-áz enizm működése:

Tobin /1970/ agyból preparált enzim vizsgálatánál,

fizikai-kémiai módszerekkel bizonyította, hogy az ATP
+ + + + hasítása Na és К jelenlétében, vagyis az aktiv Na , К

transzport a következő mechanizmus alapján játszódik le:

+++ Mg
Transzfoszforiláció: Na-E.-P + ADPATP + E. + NaI. 1 1

++Mg
-P + Na+II. Transzformáció ^ E2Na-E^P:

E2-P + K+ + H20III. Defoszforiláció > K-E„ + P: 2 i

2 + K+IV. Transzformáció -V EK-E: 2

++Mérései során azt tapasztalta, hogy а II. lépés Ca 

gátolható, ilymódon az E^-P és E2~P alakok elkülönithatok egy

mástól. Megállapította, hogy az E2~P alaknál a foszfát kötés 

igen labilis, megfelelő ionösszetétel mellett könnyen le-

-al
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disszociál a P^.

Post /1972/ megállapította, hogy a folyamat sztöchio-
+ -f- 4-+

metrikusan 3mol Na , 2mol К és lmol Mg valamint lmol 

ATP jelenlétében játszódik le.

++Mg
3 Na£ + ATP + Ех — к + E1Na -P + ADP

++Mg
- e2-pЕХ“Р — 

Mg
2Kk + E2-P —

++

i + ‘ KbЕл + P2

E2 E 1

A Mg++ valószínűleg a kedvező térszerkezet kialakításához 

kell, hiányában az állati ATP-áz nem működik. A Na+ elősegí

ti az ATP kötődését, valamint az ATP felszabadulását. Átme

netileg egy Na-E-P komplex jön létre, amelynek disszociáció

ját a megfelelő mennyiségben jelenlévő K+ segit elő. Fölös

a K+mennyiségű ATP ezt a komplexet nem tudja elbontani, 

dig stabilizál egy átmenetileg kialakuló K-E-P komplexet, a-

pe-

mely nagyon érzékeny az ATP mennyiségére.

Lindenmayer /1973/ patkány agykéregből preparált enzimmel 

végzett kinetikai vizsgálatokkal megállapította, hogy az ATP 

kötőhely mellett jól definiálható a Na+ és K+ kötőhely is 

lokalizálható a membrán felszínén. Az egyes ionok kötődését

elsősorban az ionátmérő szabályozza.
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1.4. Az ATP-áz enzim aktiv centruma:

Robinson /1972/ megállapította, hogy az enzim aktiv 

centrumában három aminósav: a glutaminsav, hisztidin és

++ jelenlétében az ATP terminális 

foszfát csoportja kapcsolódik a glutaminsav -helyzetű 

karboxil csoportjához, Na+ jelenlétében megtörténik az ATP 

hasitása. Az aktiv centrumon belül a foszfát elmozdul és a

szerin vesz részt. Mg

szerinre kerül. Az utolsó lépésben a foszfát a vizmole-

kulával kapcsolódik. A folyamat szabadenergia változása

aktiv Na+, K+erősen negativ, ez teszi lehetővé az transz

portot. /3. ábra/

/// JGSl,o °v°;
C / N - c"°

0»

hV 'o®
о
H

-N ^ V8 У&Н-h/o{A-4

Н|У^н-о-(з.г

Jí /

Jc"° c"H20
0*c® о

H H

>k»><
v\

3, ábra Az ATP-áz aktiv centrumában lejátszódó

mechanizmus.

/Robinson, 1973/

Az elmondottak is igazolják, hogy a Na+, K+ dependens
2+ jelenlétében működő ATP-áz enzim az ATP molekula hasi-Mg
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tásával a Na+ és K+ ionok aktiv transzportjához szükséges 

energiát szolgáltatja, valamint az ionok carrier anyaga.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az ATP-áz enzim 

in vitro kisérletekben gátolható ouabainnal.

1.5. Ouabain hatása az ATP-ázokra:

Az ouabain az indiánok nyilmérge, a halál szivbénulás 

következtében áll be. A klinikai gyakorlatban a vegyület

mint kardiotónikum használatos. Hatása gyorsan jelentkezik

és 8-10 órán belül meg is szűnik.

1888-ban állították elő először az Acacanthera ouabaio

kérgéből /ezt nevezzük g-Strofantinnak/. Hasonló szerkezetű 

a K-Strofantin, amely a Strophantus gratusból nyerhető.

Az ouabain kémiai felépítése a digitális glikozidokéhoz 

hasonló. Központi vázát egy genin rész adja, amelyhez C-3-as 

helyzetben egy cukor rész a ramnóz kapcsolódik. A C-10-es 

helyzetben egy aldehidcsoport, a C-17-ben pedig egy öttagú 

telítetlen laktongyürü van. Az ágiikon rész. is aktiv, a 

C-10 csoport oxidálódása jelentős aktivitás csökkenéshez

vezet.

Az állati sejtekben az ouabain mint a /Na+, К+/ ATP-áz 

specifikus gátló anyag ismeretes. Mint az előzőekben már is- 

mertettük, a Na , К aktiv transzport függ az intracellulá- 

ris Na+ és az extracelluláris K+ koncentrációjától.

/1970/ megállapította, hogy az ouabain a belső Na+ leadását 

és a külső K+ felvételét gátolja. Baker /1970/ HeLa tenyé-

Hale
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szetben vizsgálva az ouabain és az ATP-áz kapcsolatát kimu

tatta, hogy a kialakuló kölcsönhatás két folyamatra bontható. 

Az egyik egy K+-senzitiv, lineáris lépés, amely alacsony 

ouabain koncentrációnál következik be. Feltételezhetően eb

ben a lépésben történik az aktiv pumpa gátlása. A másik 

részfolyamat K+-insenzitiv, nem lineáris, magas ouabain 

koncentrációnál jelentkezik. Az utóbbi lépésnél mérhető 

gátlásnál már az is közrejátszik, hogy a molekulák elválaszt

ják a sejtmembránt az ionokat tartalmazó közegtől.

A jelenséget vizsgálva, Taniguchi /1972/ megállapította, 

hogy a gátló hatást ATP-vel nem lehet kivédeni. Lishko /1973/

kimutatta, hogy az extracelluláris K+ az ouabain gátló ha-
2+tását mérsékeli, mig anorganikus foszfát és Mg jelenlété

ben a hatás sokkal kifejezettebb. Feltételezhetően az ouaba

in az enzim foszforilált alakjához kötődik, mivel a K+ a fosz- 

foriláció-defoszforiláció átalakulást serkenti, ezáltal kivé

di az ouabain kötődését. A K+ védő hatásából arra következtet

tek, hogy az ouabain a K+ kötő helyhez kapcsolódna. Mivel az 

in vitro kísérletekben, ahol a membrán két oldalán azonos az 

ionkoncentráció, nem beszélhetünk extra- és intracelluláris 

térről, a gátló hatás kifejlődéséhez hosszabb idő szükséges, 

általában 2 óra.

A K+ védő funkcióját Erdmann /1973/ szerint más kationok

is betölthetik: Rbí NH*, CsT Na+, Li+,
2+nitását az enzimhez a Mg mellett a Ca is fokozza.

Feltételezhetően az ouabain receptor a Na+, K+ aktiválta

mig az ouabain affi-
2+
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ATP-áz enzim egyik alegysége. Lindenmayer /1973/ szerint 

ez az alegység a Na+ és K+ kötő helyet is magábafoglalja. Az 

alegység tulajdonságainak felderítésére számos próbálkozás 

történt. Különböző csoportgátlókkal, detergensekkel és enzima- 

tikus reakciókkal vizsgálták az ouabain alegység vagy recep-

1
3

t

Л
■.

я

i

tor természetét.
ЯErdmann DTNB alkalmazásával bizonyította, hogy a receptor 

cysteint nem tartalmaz. Harris /1973/ PCMB, N-etilmaleiroid és 

más szulfhidril reagensek alkalmazásával kimutatta, hogy az

"j
\
i
:{
-í

ouabain-ATP-áz kapcsolatban az enzim szulfhidril csoportjainak 

nagy jelentőségük van. További vizsgálataiban bizonyította, 

hogy az urea gátolja az ouabain kötődését az enzimhez. Az enzi- 

matikus kezelések közül a foszfolipáz-Á hatástalan volt, a 

foszfolipáz-C gátolta a kapcsolat kialakulááát. Erdmcinn szerint 

a kötődésben a foszfota£áil-szerin fontos szerepet játszik.

'1

■i

A mechanikus hatások közül az ultrahangos kezelést említjük,

12 óra után az eredetileg kötött ouabain 95 %-a disszociált.
1Az ouabain hatás általában irreverzibilis. A
-I

1.6. Lipidek szerepe az ATP-ázok működésében:

Mint az előzőekben már említettük, az ATP-ázok szorosan i
?-

kapcsolódnak a membrán lipidjelhez.
ra

A membránhoz kötött ATP-ázok aktivitása függ a lipid- 3Sí1
-összetételtől. Martonosi /1968/ detergens kezelés hatására

ivázizom ATP-áz gátlást tapasztalt, foszfatidil-kolin adása 

után az enzim aktivitás ismét mérhető volt. Állati ATP-ázok
‘Я

1
31
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Matrix Side Electron transport 
complex

AT? Synthetase
complexes

Uninterrupted bilayer 
areas

Intermembrane

Az ATP-áz - ATP-szintetäz, valamint a4.

lipidek kapcsolata.

/Packer, 1973/.

vonatkozásában nagyon sok adat áll rendelkezésre, amelyek a 

foszfolipidek jelentőségét bizonyítják, az enzim működés szem

pontjából. Hokin /1972/, Goldmann /1974/, Stahl /1973/ és

Roufogalis /1973/ arról számoltak be, hogy kíméletes deter- 

gens kezelés hatására az agy membránhoz kötött Na+,K+-fcól 

függő Al‘P-áz aktivitása növekedett, amit úgy lehet értel

mezni, hogy a lipidek kioldásával az enzim kedvezőbb tér- 

szerkezetet nyert, nagyobb lett az affinitása az ATP-hoz.

Goldmann /1974/ a Post /1972/ által leirt lépéseket 

vizsgálva megállapította, hogy az enzimatikus foszforiláció 

/transzfoszforiláció és defoszforiláció/ foszfatidil-szerint, 

mig a transzformációs lépések foszfatidil-etenolamint igé

nyelnek.
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Foszfol±páz-A és -C kezelés hatására az ATP-áz enzim

elveszti az aktivitását.

Az elmondottak tehát elsősorban a foszfolipidek szerepét 

hangsúlyozzák az állati sejtek ATP-áz enzim működésében.

2. Növényi ATP-ázok szerepe az lontranszportban

Az ionok régóta ismeretesek, mint a növényi enzimek 

aktiváló ágensei. Az aktiv iontranszport a növényekben és a 

növényi ATP-ázok kapcsolatának bizonyítására szómos próbálko

zás történt. Nehézséget jelent a két jelenség összekapcsolása, 

mivel az aktiv NÄ+ leadás nincs teljes mértékben bizonyítva. 

Dainty /1962/ elektrokémiai méréseket végzett az aktiv Na+ 

mozgás tanulmányozására. Kylin /1966/ Scenedesmus algában ki

mutatta az aktiv Na+ leadást, amelyet K+ felvétel kisért és 

feltételezte, hogy a folyamat a /Na , К / ATP-áz enzimhez kötött.

Az-ATP-ázokat, mint,az előzőekben is vázoltuk sokan és 

sokféle megközelítésben vizsgálták, mind a növényi, mind az ál

lati sejtekben. Az állati transzport folyamatok mintájára el

képzelt növényi aktiv ionmozgás nem bizonyítható egyértelműen.

Az aktiv Na+ leadás és K+ felvétel az állati sejtekben Na+, K+ 

aktiválta ATP-áz közreműködésével történik a két ion az enzimet

szinergista módon aktiválja. Ilyen szinergista hatást csak ala- 

csonyabbrendü és halofita növényeknél lehetett kimérni. Avicenna 

nitida leveléből Kylin és Gee /1970/, cukorrépa gyökérből Hansson 

és Kylin /1969/ mutatta ki, de a legtöbb növényi sejtben nem^

л- •

6
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4,1mérhető ilyen aktiválás. Ennek ellenére feltételezhetjük, 

hogyan növényi iontranszport is az ATP-ázok közreműködésével 

történik, de maga az enzim néhány fontos tulajdonságban eltér 

az állati sejtek transzport ATP-ázátől, ill. maga a mecha

nizmus feltehetően is másként zajlik le.

Fisher és Hansen /1970/ bizonyította, hogy gabonanövény 

gyökérben a Rb+ aktiválta ATP-áz biztosítja a Rb+ influxhoz 

szükséges energiát. Lai és Thompson /1971/ izolált növényi 

membránok kation függő ATP-áz aktivitásokat hasonlított össze.

:<
!
-i

J
>5

i

megállapította, hogy legnagyobb aktivitást Na+ és K+, ill. 

Na+, K+ és Mg++ együttes jelenlétében mérhető.

2.1. A növényi ATP-ázok lokalizációja:

Az aktiv ionmozgás és a növényi ATP-ázok kapcsolatának 

kimutatását megnehezíti az a tény, hogy ATP-áz aktivitást ki

lehet mutatni szinte minden sejtalkotóból. Hall /1969/ búza 

gyökér sejtfal frakcióból elektronmikroszkóppal vizsgálta az 

ATP-áz lokalizációját. Japa /1974/ plazmalemma, endoplazmatikus 

retikulum és sejtfal enzim aktivitását mérte ki, hisztokémiai 

módszerekkel. Gabonanövények membránhoz kötött ATP-áz kimutatá

sára Hodges és Leonard /1972/ speciális festési eljárást közölt: 

/PACP: perjódsav, krómsav és foszforwolfrámsav/. Az emlitette-

!
-

A
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(

i

ken kivül Edwards és Hall /1974/ sejtmag, lizoszóma és kloro- 

plaszthoz kötött ATP-áz aktivitást emlit. A hisztokémiailag 

kimutatható ATP-ázokon kivül a különböző preparálás! eljárások 

során nyerhető szolubilis frakciók is jelentős enzimaktivitást 

mutatnak. A teljes képhez tartozik, hogy növényi szuszpenzió

щ

■i
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kultúrában exo-ATP-áz aktivitás mutatható ki, a tápoldatból. 

Chong és Chang /1963/ gabonagyökér tápfolyadékban Mg++ akti

válta ATP-ázt talált.

2.2. ökológiai hatások szerepe az ATP-ázok működésében:

A problémát bonyolítja az is, hogy rendszertani csalá

dokon, sőt fajon belül is jelentős eltérések mutatkoznak az 

egyes frakciók ATP-áz tulajdonságaiban. A különböző tisztítási 

eljárások során többféle ATP-áz különithatő el, ill. az egyes 

frakcióknak többféle izoenzim formája lehetséges. Az elmon

dottakat néhány példával illusztráljuk:

Edwards és Hall /1974/ kukorica gyökér sejtmembránból elektro- 

forézissel több mint tiz ATP-áz izoenzimet különített el. Fel

tételezték, hogy az egyes iooenzim típusok aktivitása szoros 

kapcsolatban van a növény fejlettségi fogával, a különböző 

fejleődési stádiumokban, más-más az izoenzim mintázat. Ezeala 

/1974/ napraforgó levélnyélből több, membránhoz kötött ATP-ázt 

izolált, amelyek pH optimum, szubsztrát specifitás és ionak- 

tiválhatóság tekintetében tértek el egymástól, de közös vonásuk 

volt, hogy oligomjrcinnel és ouabainnal szemben rezisztensek 

voltak. Kasamo /1974/ sötétben nevelt bab hipokotilból több 

különböző ATP-áz enzimet különített el, amelyek Ca++ és Mg 

ionokkal szemben eltérő érzékenységet mutattak.

Scherings /1974/ dohánylevél klocoplaszt ATP-áz tanulmá

nyozása során megállapította, hogy a növény kora nagymértékben 

befolyásolja a kipreparálható ATP-áz tulajdonságait, ionokkal 

szembeni érzékenységét. Idősebb növények esetén a Ca jelentős 

mértékben serkentett, a Mg++ pedig gátolt. Fiatal levelekből

++
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preparált ATP-áz esetén ennek a fordítottját észlelte, a 

Ca++ gátolt, a Mg++ pedig serkentett.

2.3. Kétértékű kationok szerepe az ATP-ázok működésében:

Az állati ATP-áz, mint az előzőekben már utaltunk erre,

++ jelenlétében működik. A kétértékű kationok a legtöbb 

növényi preparátumban valamilyen módon befolyásolják az ATP-áz 

aktivitását. Növényeknél a Mg++, mint az enzim prosztetikus 

csoportja, feltételezés még vitatott, egyes növényeknél bizo-

csak Mg

nyitott, másutt gátolja az enzim aktivitását. Sok esetben fel-

++ veszi át a prosztetikus csoport szere-tételezik, hogy a Ca 

pét.

ion Rb+ influx++Tanada /1962/ mérései szerint a Ca

esetén növeli az affinitást a behatoló ion és carrier molekula,

tehát az ATP-áz között. Kylin és Khär /1974/ búza és zab gyö- 

kér sejtekben vizsgálta a Ca és Mg ion hatását. Kimutatta, 

hogy a Mg++ mellett a Ca++ is jól mérhető módon serkenti az 

ATP-áz aktivitását. A hatás erősen függött a pH-tól, enyhén 

savas tartományban a Mg++ aktiválás jelentkezett, mig enyhén 

lúgos tartományban a Ca serkentés meghaladta a Mg , aktivitás 

növelő hatását. Kasamo és Yamaki /1974/ bab hipokotil membrán 

frakcióban Mg++-al aktiválható, mig a szolubilis frakcióban 

Mg++-al gátolható ATP-áz enzimet mutatott ki. Karlson és 

Kylin /1974/ cukorrépa gyökér membrán frakció vizsgálatánál 

kimutatta, hogy a /Na+, К+/ ATPfáz enzim csak Mg++ jelenlétében

működik.
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A

++ ++Az elmondottakból kitűnik, hogy a Mg" ill. a Ca 

+ +szerepe a Na К - vagy általánosabban a kation aktiválta 

ATP-ázok működésében nagyon fontos. Lindberg és Hansson /1974/ 

.szellemes magyarázatot adott a Mg szerepére vonatkozóan. 

Cukorrépa gyökér mikroszóma frakcióból detergens kezeléssel 

felszabadított ATP-áz enzimet vizsgálva megállapította, hogy 

az enzim tényleges szubsztrátja egy MgATP komplex. A reak- 

cióelegyben lévő szabad Mg++ kismértékben, az ATP pedig 

kompetitiv módon gátolja az enzim aktivitását. Hasonló hipo

téziseket állított fel Hexum /1970/, aki patkány agy mikroszóma 

frakció /Na+, К+/ ATP-áz tényleges szubsztrátjának a MgATP 

komplexet adta meg. Az állati sejtekben is kimutatható volt 

a szabad /tehát komplex kötésen kívüli/ ATP és Mg++ gátló 

hatása. Az állati és növényi sejteknél tapasztalható azonos

ság az elképzelés helyességét bizonyltja. Lindberg és Hanson

"i

i
í
■%

'.X

V.

‘t

kinetikai módszerekkel kimérték, hogy az ATP-áz aktivitása 

akkor a legnagyobb, ha a Mg és ATP azonos koncentrációban 

vem jelen* Az ATP-áz aktivitása a MgATP komplex koncentrációjának
• <

-‘í

*
növekedésével a Michaelis-Menten kinetika szerint változik. A

Linseweaver-Burk ábrázolásmóddal meghatározták а V és КMmax
értéket erre a szubsztrát komplexre. A komplex természetére 

vonatkozóan hangsúlyozták, hogy a jelenlévő ATP és Mg++ 

a jelenlévő egyéb ion és a rendszer pH-ja is jelentős mértékben

■í
iчmellett *

i
j
Яbefolyásolja a komplex kialakulását. Ha feltételezzük, hogy a 

Mg++ és az ATP optimális koncentrációban van jelen és kedvező 

a pH, valamint más ionok nincsenek a rendszerben, az enzim/E/

-á
i
t
1 i
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ATP és Mg++ között az alábbi átalakulás irható fel:

+ MgADP

Pi

Lindberg és hansson megállapításait több szerző is alátámasztja, 

balke /1975/ zab gyökérben végzett mérései igazolják az ismerte

tett folyamatot, a MgATP komplex, mint tényleges szubsztrát

++ mellett esetleg más két-szerepét. Megjegyzi, hogy a Mg 

értékű kationok is komplex képzőként szerepelhet, igy a Mn++ 

2n++, Fe++, valamint a Ca++, de a mérhető hatás lényegesen ki

sebb. Karlson /1975/ cukorrépa membránhoz kötött ATP-áz és a 

MgATP komplex kapcsolatát vizsgálta, és megállapította, hogy 

a komplex valószinüleg az enzim felületén alakul ki. A MgATP 

és az enzim aktiv centruma közötti affinitás K+ jelenlétében 

kifejezettebb, mint Na+ esetén. Kylin az 1975-ben Leningrádban 

megrendezett XII. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson már bizo

nyított tényként értékelte a MgATP-t, mint tényleges szubsztrátot.
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2.4. A növényi-, állati- és bakteriális ATP-ázok össze-

hasonlitása:

Az egyes ionhatások értelmezésénél mutatkozó párhuzam 

ellenére a növényi és állati transzport ATP-ázok sok tekin

tetben eltérnek egymástól. Leonard /1973/ szerint, a növényi 

ATP-áz fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve, a bakteriális 

rendszerhez hasonlithatók. Legfontosabb bizonyítékoknak tekint

hetők, a különböző kémiai anyagokkal szemben mutatott ellenál

lóság. Ilyen fontosabb un. "marker" anyag az ouabain, az 

oligomycin és a DCCD /H,N'-diciklohexilkarbodiid/. Már emlí

tettük, hogy az ouabain gátolja az állati sejtek /Na+,K+/ ATP-áz 

enzim működését, mig baktériumokban és a legtöbb növényi sejt

ben nem hat. Az oligomycin, amely a légzési láncban mint szét

kapcsoló ágens ismeretes, szintén gátolja az állatok transz

port folyamatait, ill. az enzim aktivitását, mig baktériumok

ban és magasabbrendü növényekben hatástalannak bizonyult. A 

DCCD a legtöbb növényi sejtben gátolta az ATP-áz működését, ill. 

izotopméréssel kimutatható volt, hogy az ionfelvételt is. Hason

ló eredményekről számolt be Harold /1969/, és Abrams /1971/ 

Streptococcus faecalis sejtekkel végzett kísérleti eredményeikről. 

Fliss /1975/ a DCCD gátlást használta fel arra, hogy Chara sejtekbe 

a K+ és a proton-áramlás, valamint az ATP-áz aktivitás közötti 

összefüggést bizonyítsa.

A növényi ATP-ázok finomszerkezetétől viszonylag keveset 

tudunk, összehasonlítva az állati ATP-ázokról felhalmozott is-
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meretanyaggal, azonban ha elfogadjuk azt, hogy a növényi 

transzport ATP-áz hasonló a bakteriális rendszerhez, akkor 

az ott feltártakat bizonyos megszorításokkal alkalmazni le

het a növényekre is.

Futai /1974/ kimutatta, hogy Eschericia coli sejtekben 

++ jelenlétében működő, membránhoz kötött ATP-áz 5 

alegységből épül fel /<*C,/3, t, tfiél, az alegységek gélelektrofo- 

rézissel elkülönithatők. Mutáns sejtek vizsgálatával kimutatta, 

hogy a membránhoz való kötődésben az £ alegység játszik szere

pet. Nelson /1974/ szerint az enzim működéséhez az °c és a fb 

alegység szükséges, a f és & alegység lehasitása csak aktivitás 

csökkenést eredményez.

++a Ca", Mg

\

2.5. A kationfelvétel és az ATP-áz működés kapcsolata*

A növényi ATP-ázok kationokkal való aktiválhatósága még 

nem elegendő bizonyíték a transzport folyamatokban betöltött 

szerepükre. A kérdés igen bonyolult, mivel sokféle iontransz

port és különféle ATP-áz enzimeket ismerünk. A továbbiakban egy 

ion felvétel és egy kation aktiválta ATP-áz kapcsolatának elem

zését kíséreljük meg. Egyik legtöbbet vizsgált ion a K+, 

vételi mechanizmusát sokan és sokféle módon kimérték. Leonard 

/1973/ párhuzamot talált zab gyökérben a K+ felvételi kinetika

és a zab gyökérből preparálható ATP-áz K+ serkentés kinetikája 

+ +között. А К felvétel sebessége а К koncentráció növekedésével 

hasonló görbét ir le, mint a növekedő K+ koncentráció jelenlétében 

kimérhető K+-aktiválta ATP-áz működésének változása. Mind a két

fel-

\
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folyamat gátolható volt DCCD-vel. Hasonló jelenségeket Írtak 

le baktériumsejtekben történő mérésekről is. A pontosabb vizsgálata 

során megállapították, hogy a DCCD a membránhoz kötött ARP^áz 

mellett a mitokondriális enzimeket is gátolta. Tehát a DCCD K+ 

felvételre gyakorolt hatását kiét módon lehet értelmezni: egy

részt a membránra kifejtett gátló hatás során az ion carrier 

anyagának bénitásával direkt módon hat az ionfelvételre, vagy 

pedig az ATP produkció blokkolásával indirekt utón fejti ki 

a hatását. Indirekt módon hat az ionfelvételre az oligomycin is 

amely nem módosítja az ATP-áz aktivitását, de a légzés béni

tásával az ATP-mennyiségét csökkenti; Hodges /1966/, Fisher /1970/, 

Jacoby /1970.

Leonard megállapítása szerint gabonanövények esetén az 

ATP-áz blokkolása a lényegesebb momentum. A K+ felvétel és 

az enzimaktiválás közötti kapcsolat értelmezését megnehezíti, 

hogy a folyamatokat nem lehet a Michealis-Menten kinetikával 

értelmezni, leírásunkhoz a sokkal bonyolultabb komplex kine

tika szükséges.

2.6. A növényi transzport rendszerek:

Epstein és Hagen /1952/ kinetikai méréseit felhasználva 

megállapítható, hogy a K+ aktiválhatóság ill. a K+ felvétellel 

kapcsolatban két, egymástól elkülönithatő mechanizmust kell 

feltételezni. Az I. mechanizmus egy nagy affinitásu rendszer, 

amely alacsony külső ionkoncentrációnál lép fel, mig a II.
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mechanizmus kis affinitásu, magasabb külső iontartalom ese

tén működik. Laties /1969/ szerint a két mechanizmus sor6s 

kapcsolásban működik, az I. a plazmalemmához, a II. pedig a 

tonoplaszthoz kötődik. Epstein feltételezi, hogy mind a két 

folyamata plazmalammában lokalizálódik, működésűk párhuzamos. 

Leonard /1973/ izotopmérésekkel megállapította, hogy zab 

gyökér esetén 30' elegendő ahhoz, hogy a 42K átjusson mind 

a membránon, mind pedig a tonoplaszton. Л K+ aktiválhatóság 

0.01-100 mM külső K+ tartalom mellett érvényesül. Nissen 

/1971/ cáfolta az I. és II. mechanizmus létét, szulfát-abszorp

ciós kísérletei során megállapította, hogy egy multifázisos 

mechanizmus szerint történik az aktiv ionfelvétel. Ez a transz

port mechanizmus a plazma membránban lokalizálódik, amely egy 

kritikus külső ionkoncentrációnál diszkrét fázisváltozást szen

ved. Leight és WynJones /1975/ beszámolt arról, hogy kukorica 

gyökérben a plazmalemmához kötött K+ aktiválta ATP-áz mellett, 

a citoplazma nehezen lokalizálható helyén legalább még egy ATP-áz 

van, amely szerepet játszik a K+ aktiv transzportjában.

Nagy tisztaságú enzim kinetikai vizsgálatával bizonyithatő 

tehát, hogy a K+ felvétel a növényi ATP-áz működéséhez kötött.

2.7. Ouabain hatása a növényi ATP-ázokra:

A legtöbb szerző szerint az ouabain nem hat sem az 

alacsonyabbrendü, sem pedig a magasabbrendü növpnyekben. Bár 

MacRobbie /1962/ és Raven /1967/ beszámolt arról, hogy alga 

sejtekben az ouabain gátolta az iontranszportot, ezeket az 

eredményeket nem erősítették meg. Hodges /1966/, Pitman /1967/
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már beszámolt arról, hogy az ouabain hatástalan volt az ion

transzportra magasabbrendü növényekben. Dodds /1966/ növényi 

sejtfal kation stimulálta ATP-áz ouabain érzékenységét vizsgál

ta, de nem kapott gátló, vagy serkentő hatást. Lay /1971/ 

összefoglaló munkájában értékelte az ouabain hatását is. Meg

állapította, hogy az ouabain csírázó magaok ATP-áz enzimére 

hatástalan. Hodges /1972/ több ATP-áz gátló mellett megvizsgál

ta az ouabain hatását is és megállapította, hogy gabonafélék 

ATP-áz eniimje az ouabainnal szemben rezisztens. Ratner /1973/ 

füféléken végzett kísérletei alapján hasonló megállapításokra 

jutott. Az elmondottak azt bizonyítanák, hogy az ouabain a 

növényi rendszerben hatástalan.

Leonard! /1973/ ezzel szemben zab gyökérből preparált K+ 

aktiválta ATP-áz vizsgálatánál kismértékű, de szignifikáns gát

lást tapasztalt. Hasonló megállapításokat tett Stolarek /1975/ 

kukorica gyökér enzim vizsgálatánál.Javonkski /1975/ fiatal 

kukorica gyökerének 1 cm-es szegmentumában vizsgálva a Na+ 

akkumulációt, megállapította, hogy az ouabain serkentőleg ha

tott a folyamatra. A megállapítás azért is érdekes, mert az 

aktiv Na+ pumpa a növényeknél még nem teljesen nyitott folyamat.

Az utóbbiakat is figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy 

az ouabain hatása a növényi transzport folyamatokra és a növényi 

ATP-ázokra nem egyértelmű, valószínűleg nem fejt ki gátló ha

tást, vagy esetleges hatása az állati rendszerben féí&árt. út

tól eltérő módon történik.

1
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2.8. Lipidek szerepe a növényi ATP-ázok működésében:

Ez egyes növények összlipid mennyisége változó, azonos 

családon, sót fajon belül is jelentős eltéréseket mutat. Az 

ökológiai körülmények jelentős mértékben befolyásolják a 

lipidek mennyiségét, bizonyos kedvezőtlen külső körülmények 

hatására egyes lipid komponensek mennyisége lecsökken, másoké 

megnő. Különösen a membrán foszfolipid, szulfolipid és ko- 

leszterol tartalma mutat változást. Fabian /1969/, Twersky 

/1973/, gabona gyökér membrán foszfolipid /foszfatidil-kolin/ 

mennyiségének növekedését mérte ső addició hatására. Hasonló 

vizsgálatokat végeztek Ladbrooke /1968/, Grisham /1973/.

Olsen /1972/ és Hendrix /1973/ ezeket a jelenségeket úgy 

értelmezték, hogy a növényi membránok foszfolipid, szulfolipid 

és koleszterol tartalmának növekedésével a membrán stabilabb

lesz, a külső környezetből érkező kedvezőtlen hatásokkal szem

ben ellenállóbbá válik. Az ionflux változások a legtöbb esetben

membrán koleszterol tartalom növekedéssel kapcsolatosak.

Hasonló jellegű vizsgálatokat véglett Kuiper /1974/ ga-

++ aktiválható ATP-ázra vonatkozóéul. Ileg-++bona gyökerek Ca'’,Mg 

állapította, hogy a lipidektől megszabadított ATP-áz aktivitást 

nem mutat, ionokkal nem aktiválható. Foszfatidil-kolin hozzá

adásával - hasonlóan az állati ATP-ázokhoz an enzim aktivi

tása ismét mérhető, az ionok serkentő hatása is visszatért.

A szulfolipidek hasonló kísérletekben hatástalanok voltak.

Kuiper és munkatársai /1974/ további kísérleteikben a só 

indukálta foszfolipid mennyiségi növekedését és az ATP-áz akti-
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vitás változását vizsgálták. Munkájuk során érdekes össze

hasonlításokat tettek két fontos gabonanövény a búza és zab 

lipidtartalom változásában. Mig a búza gyökérben a komplex

tápoldatban történő felnevelés után szignifikáns módon növeke-
—5dett a foszfolipid mennyisége az alacsony /2.10 mol CaßO^/ 

sótartalmú tápoldatban nevelt kontroll növényhez képest, a 

zab gyökérben hasonló kísérleti körülmények között csökkenést 

tapasztalt. Az ATP-áz búza gyökérben aktívabb volt a só tarta-

lojJ emelkedésével, zabból preparált enzim nem mutatott aktivi

tás változást. A gyökerek fehérje tartalmában nem volt jelen

tős növekedés, Így az enzim aktivitás változását a foszfoli-

pidekkel lehet kapcsolatba hozni.

A lipid tartalom változása mellett a lipid/protein arány 

ill. ennek az aránynak a módosulásából is fontos következte

téseket lehet levonni. Komplex tápoldatban nevelt növény gyöke

rének fehérje tartalma a membrán frakcióban nem változik, a

lipid/peotein arány növekddése tehát a lipidek feldusulásából

ered. Ha a gyökér összlipid tartalmát vizsgáljuk, nem mérhetünk 

növekedést, a külső körülmények hatására általában - és nagyon 

érzékenyen - a membrán foszfolipidek reagálnak.

Az egyes növények lipid/protein arányának összehasonlítá

sával érdekes eredményeket kapunk. Zab növénynél ez az arány 

tízszerese a búzánál számított értéknek. Az eltolódás a nagyobb 

lipid tartalomból ered, de további vizsgálatokkal megálla

pították, hogy az összlipid mennyiségén belül az egyes kompo

nensek aránya is eltérő, a foszfolipidek mennyisége tízszer

nagyobb mint a szulfolipideké. A lipid tartalom ilyen jelle-
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gü módosulása mellett a membrán fehérje tartalma és minő

ségi összetétele is eltérő, Kuiper /1974/ mérései szerint, a 

fehérjemolekulák külső felületén a hidrofob csoportok ját

szanak döntő szerepet zab növényben.

A lipid, a protein mennyisége, a lipid/protein arány vál

tozásával néhány olyan eredményt is értelmezni lehet, mint pl. 

az oligomycin hatását a növényi gyökerek ATP-ázaira. Kahr /1974/
4*+ +4*kimutatta, hogy oligomycin zab gyökér membrán Ca , Mg 

kai aktiválható ATP-ázt gátolta, Kylin /1973/ szerint búza gyö-* 

kérben nem tapasztalható ilyen jellegű hatás. Fisher /1969/ 

korábbi kísérleteiben már utalt rá, hogy Ca, Mg ATP-áz esetén 

a növény mitokondrium szerkezetében megfigyelhető változások- 

nak is szerepe lehet az oligomycin rezisztenciában. Zab nö

vényben ezek a sejtorganellumok sokkal törékenyebbek^ mint a 

búza esetén.

ionok-

2.9. Biológiailag aktiv anyagok hatása a növényi ATP-ázokra:

Az állati sejtek vizsgálatánál sok hormonról bizonyi- 

tották, hogy a membránhoz kötött, Na+, K+ aktiválta ATP-áz 

effectora. Az utóbbi években a növényi ATP-ázok-ra is megje

lent néhány ilyen jéllegü utalás.

Hertel /1968/ megállapította, hogy az auxin a sejtmemb

ránban olyan jellegű konformáció változást okoz, ami felté

telezhetően kapcsolatos az ATP-áz enzim működésével. Hager 

/1971/ feltételezi, hogy az auxin a K+ aktiválta, Mg++ je

lenlétében működő membránhoz kötött ATP-áz enzim effectora.
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Véleménye serzlnt az auxin a hatását az ATP-áz molekulán

keresztül fejti ki, érdekes módon ez a hatás kivédhető Ca++-al

és Mg++-al. Kasamo /1973/ sötétben nevelt bab hipokotilból és 

epikotilból preparált ATP-áz enzim vizsgálatával feltárta az 

enzim és az auxin kapcsolatát. Hegállapította, hogy csakis az 

auxin érzékeny növényi szövetekből nyerhető olyan ATP-áz,

amelyre az indolvázas vegyületek hatnak. Az ATP-áz enzim auxin
-10-11érzékenysége nagy, ÍO 

káns serkentést eredményezett, de csak membránfrakció esetén,
—7 —ga szolubilis ATP-ázt, 10 -10 mol auxin stimulálta.

mol aktiv hatóanyag már szignifi--10

Az alkalma

zott indolvázas vegyületek közül az indolecetsav /1АА/, & 2-4 

diklórfenoxiecetsav /2,4-D/ és a ß-naftilecetsav /NAA/ ha

tott az ATP-ázra, mig a triptamin hatástalan volt.

Vesper /1975/ az auxin és az ATP-áz membrán lokelizációját 

vizsgálta. EDC /З-dimetilamino carbódiimid/ kezeléssel ki le

hetett mutatni az enzim lokelizációját, valamint az auxin- 

-kötő helyeket.

Tepfer /1975/ megállapította, hogy az auxinok mellett a 

fungális toxinok is hatnak az ATP-ázra.

Az almondottak alapján feltételezhető, hogy az auxin és 

más biológiailag aktiv anyag hatásmechanizmusában az ATP-ázra 

kifejtett hatást is figyelembe kell venni.

A mezőgazdaság fokozódó kemizálásával egyre több ható

anyag kerül felhasználásra, elméleti és gyakorlati szempont

ból is érdekes és fontos a biológiailag aktiv anyagok és a 

sejt membránhoz kötött ATP-ázok közötti kölcsönhatás vizsgálata.
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A herbicidek, fungicidek, insecticidek széleskörű al

kalmazása felvette azt a problémát, hogyan hatnak ezek az 

anyagok a hasznonnövényekre. Zsoldos és Mécs /1974/ kísér

leteikben kimutatták, hogy néhány rizs herbicid: a Satum, 

Synprán, Dacthal és a Kitazin fungicid magasabb koncentrá

cióban gátolja a gyökér ionfelvételét, mig kis koncentrá

cióban szignifikáns fokozó hatás észlelhető. Ezeknek az

anyagoknak a hatása, mint azt a szabadaminósav és ion- 

flux vizsgálatok is bizonyítják, sok esetben membránpermeá-

bilitási változásokra vezethetők vissza.

Ezért érdekesnek találtuk megvizsgálni azt a kérdést,

hogyan hatnak az egyes herbicidek a rizs membrán szerkezeté

re és az egyik membránhoz kötött enzimre, az ATP-ázra.
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sIII. ANYAG éa MÓDSZER ?
A

A1. Kísérleti növények nevelése:

Minden kísérlethez vizkulturában nevelt rizs növényeket 

használtunk /Oryza sativa L. var. japonica/. A magokat 5 óráig 

csapvizben duzzasztóttűk, majd nedves szűrőpapíron 22°C hő

mérsékletű termosztátban előcsiráztattuk. Ezután az anyagot

acélhálóval ellátott egérüvegben vetettük, 10 000 Lux fényen
-4napi 16 órás megvilágítás mellett neveltük: 5.10 M CaSO^ 

és komplex tápdldatban. j£.z oldat hőmérséklete 20-22°C, pH 

értéke 6,5 volt. A vizsgálatokat 7-8 napos növényekkel végeztük. 

/А komplex tápoldat összetétele: Zsoldos /1973/ szerint/.

■Щ 
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2. Az alkalmazott herbicidek:

Megvizsgáltuk a japán gyártmányú Satum-50 és a magyar 

Synprán-111 hatását rizs növényre. A Satum 50 %-ban tartal

maz aktiv hatóanyagot: S-/-4 Klórbenzil/-N,N-di-etiolkarba- 

mát, elsősorban pre-, de postemergens kezelésre is alkalmas

nvöényvédőszer. A Synprán-111 3,4-diklór propion-anilid és

2,4,5-triklór-fenoxiecetsav-amilészter, aktiv hatóanyaga
-J" -

138,6 %, kontakt és szisztematikus hatású levélherbicid.
' ’X

ü
3. ATP-áz preparálás:

lg nedves súlyra vonatkoztatva 4 ml extraháló eleggyel 

/О,25M szacharóz, 0,025 M Tris, 0,003 M EDTA/ homogenizál
ni1•I

tűk a feldarabolt növényi részeket. A durva extraktumot gé-
'i.
?
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zen átnyomkodtük, hütött centrifugában lecentrifugáltuk:

1500 g-vel 10'-ig, a nyert felüluszót 4000 g-vel 40'-ig* 

a kapott felüluszót 15000 g-vel 30'-ig, végül ÍOOOOO g-vel 

90'-ig* Az utolsó lépésnél nyert üledéket kétszeres térfoga

tú szuszpenziós médiummal felszuszpendáltuk. /0,25 M szacha

róz, 0,025 M Tris-HCl puffer pH 7,0/ A kapott enzimkivonat 

6 napig aktivitás csökkenés nélkül tárolható volt.

*

-i

4. ATP-áz aktivitás mérés:

Az enzim aktivitását az 1 mg protein által 60' alatt 

felszabadított anorganikus foszfát juM értékben adtuk meg. A 

foszfát mennyiségét Fiske and Subbarow módszerével mértük, 

a kalibrációs görbét K^l^O^-el készítettük.

A fehérje mennyiségét Lowry and mtsai szerint mértük, a 

kalibrációs görbét Bovine albuminnal készítettük. Az enzim 

inkubációs elegyét a kísérleteknek megfelelően állítottuk 

össze. Az enzimműködés optimális feltételeit előkisérletek 

során mértük ki. 1 ml végtérfogatra vonatkoztatva tartalmazott 

az elegy: 0,020 M Tris-HCl puffert pH 7,o; 5.1ö”3M NaCl,

5.Io”3M KC1, 5.10~4M CaCl, 100-200 jug fehérjét. A reakciót 

5.10 3M Tris-ATP hozzáadásával indítottuk, lO'-ig 30°C-on 

inkubáltuk, majd 0,5 ml 4ol-os ЖСА-val állítottuk le. 

tiv hatóanyagos kísérleteknél 30'-ig előinkubáltunk a meg

felelő koncentrációjú hatóanyaggal. A vakpróbát kfforralt 

enzimmel mértük. Minden kísérletet három párhuzamossal csinál

tunk, és legalább háromszor megismételtünk. Minden esetben 

szignifikancia analízisnek vetettük alá az eredményeket.

1Az ak

ii
•.i

s
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5. Tris-ATP készítése

0,5 g ATP-dinátrium sót 3 ml Bidesztillált vízben 

oldottunk, majd 2 ml DOVEX-50 gyantát adtunk hozzá és 10'-ig 

kevergettük. A szuszpenziót G-5-ös Büchner szűrön szűrtük, 

a megkötött Tris ATP-t 1 ml vízben oldottuk. A pH-t 7,5-re

állítottuk be tris-HCl pufferrel, majd az oldat extincióját 

257 nm-nél lemértük. Megfelelő hígítással a koncentrációt

0,005 mol-ra állítottuk be. A kapott tris-ATP-t lefagyasztva

tároltuk.

6. Ouabainnal végzett kísérleti módszerek:

6.1. Ouabain hatása fiatal rizs növények tápanyagfelvételére:
-4A már ismertetett módon előcs1ráztatott magokat 5.10 

mól CaSO^ oldatba vettük. A növényeket 6 nap eltelte után 

5.10 mol-5.10 mól ouabaint tartalmazó komplex tápoldatba

kerültek, majd 6 napon keresztül mintákat véve meghatároztuk 

a súlygyarapodást. A kontroll növények ouabaint nem tartalmazó 

komplex tápoldatba kerültek.

Meghatároztuk az egyes minták gyökér és hajtás szárazanyag 

tartalmát, a gyökér mikroszóma frakció fehérje tartalmát és 

ATP-áz aktivitását.
_ 4

Az előcsiráztatott magokat 5.10 mól CaSO^ oldatba 

-3 -9vetettük, amely ÍO mól - 10 mól koncentrációban tartalmazott 

ouabaint. Egy hét elteltével a növényeket feldolgoztuk a fent 

ismertetett módon.
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6.2. Ouabain hatása rizs gyökér mikroszóma frakció ATP-ázra:

Az előzőekben ismertetett módon felnevelt növények

gyökeréből a 4. pontban leirt módszer szerint ATP-áz enzimet

preparáltunk. 0,1 ml enzim kivonatot pH 7 Tris-HCl puffer
-3 -9jelenlétében 10 mól-10 mól ouabainnal 2 órán keresztül

4°C-on előinkubáltuk. Az inkubálási idő elteltével a megfe

lelő ionok és Tris-ATP hozzáadásával indítottuk az enzim-

reakciót a 4. pontban leirt módszer szerint. Az egyes ionok 

védő, vagy serkentő hatását is megvizsgáltuk a kérdéses ion 

és az ouabain együttes alkalmazásával.

A fent ismertetett kísérleteket megismételtük rizs gyö

kér szegmentumokkal is. A gyökereket a csúcstól számítva 1 

cm-es darabokra váguk és az egyes szegmentumokból preparáltuk 

az ATP-áz enzimet.

6.3. Ouabain hatása rizs gyökér mikroszóma frakció lipid

összetételére:

Az 1. pontban leirt módon nevelt növények gyökeréből 

kivontuk a lipideket és megmértük a kivonat főszforlipid 

tartalmát. A DCCD-vel való kísérleteket hasonló módon végeztük.

7. Lipidek kivonása és elválasztása:

Az analizálandó mikroszóma frakcióhoz néhány ml forró 

i-propanolt adtunk és 80°C-os vízfürdőn 20'-ig inkubáltuk. 

/a forró i-propanol meggátolja a Foszfolipáz-D működését,
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amely enzim a foszfatidok ledisszociálását katalizálja a 

foszfolipid molekuláról/ Ezt követően kloroform: metanol= 

2:1 arányú elegyet adtunk a kivonathoz, a mennyiséget úgy 

választottuk meg, hogy a kivonat ne képezzen külön fázist 

/általában a kivonat husszoros mennyisége volt optimális/ 

Az elegyet 24 óráig +4°C hőmérsékleten állni hagytuk, majd 

a metanol által kicsapott fehérjéktől megszűrtük. A kloro

form tartalmazza a lipideket, 20 %-nyi 0,1 mól KCl-t adtunk 

a szürlethez és alaposan összeráztuk/ a vizes KC1 csökkentet

te az emulzió képződés lehetőségét/. A vizes-metanolos fázis

eltávolitása után viz:kloroform: metanol^SO:50:3 arányú 

elegyével többször átmostuk az anyagot, majd az öeszegyüj- 

tött kloroformos fázist 60°C-on vákumdesztillációval bepá

roltuk.

A nyert lipideket Szilikagél-G lemezre vittük, petrolé-

ter: éter:ecetsav=90fÍO:2 arányú elegyében szobahőmérsékleten 

futtattuk. Az egyes foltokat jód gőzben hivtuk elő, a zsírsav

molekulák kettős kötéseibe beépül a jód, ezáltal jól láthatók

az egyes komponensek.

Az azonosított foltok közül a startpont közelében marad

nak a foszfolipidek, ezeket mennyiségi analízisnek vettük 

alá. 50 %-os H2S04**et csöppentettünk a foszfolipid foltokra 

és 180°C-on 1 óráig hevitettük a lemezeket. A megfekefeédett 

foltokat lekapartuk, 2 ml deszt. vízben felszuszpendáltuk,
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majd 60°C-os vízfürdőn 30'-lg inkubáltuk. A felszabadult 

foszfor mennyiségét Fiske-Subbarow módszerével mértük, a 

már ismertetett módon.

A foszfolipid tartalmat ;uMol foszfolipid/lOO g friss 

gyökér értékben adtuk meg.

Kísérleteink során összehasonlító méréseket végeztünk 

rizs- gyökér és hajtás mikroszóma frakció, összlipid tarta

lomra vonatkozóan. A módszer minden esetben azonos volt, a

kivonó elegy térfogatát a ftiss sulyoknak megfelelően módo

sítottuk. összlipid mérés esetén a feldarabolt növényi ré

szeket ötszörös mennyiségű forró i-propanollal homogenizál

tuk el, a módszer a továbbiakban nem változott.

Meg kell jegyeznünk, hogy a hajtás lipid kivonata minden 

esetben tartalmazott klorofillt, de mivel ezek a kromatogramon 

jól azonosíthatók voltak, Rf értékük különbözik a foszfolipi- 

dekétől, Így a mennyiségi meghatározásainkat nem zavarták.

A kísérletek során felhasznált rizs sejtkulturát a MTA 

SZBK Genetikai Intézet Mövényszövet tenyésztő laboratóriumá

ból szereztük be.
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IV. EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. A rizsgyökér mikroszóxua frakció ATP-áz jellemzése

Az "Zmyag és módszer" fejezetben vázoltuk a rizsnövény 

nevelésének optimális feltételeit. Tapasztalataink alapján 

a kipreparálható ATP-áz aktivitása és aktiváIhatósága nagy

mértékben függ a növényt a növekedési perióaus alatt ért 

ökológiai hatásoktól: a tápoldat sőösszetételétol, pK- és 

fényviszonyoktól és nem utolsó sorban a külső hőmérséklet-

M CaSO^/ és magas 

/komplex tápoldat/ sótartalmú tápoldatban nevelt rizsgyökér 

ATP-áz, valamint szuszpenzió kultura-sejtekből preparálható 

ATP-áz aktivitásának összehasonlítására. Eredményeinket az

-4tol. Méréseket végeztünk alacsony /5.10

1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

ATP-áz aktivitás különböző módon nevelt rizs növé

nyek mikroszóraa frakcióiból

Nevelés módja Spec. akt.
joM Pi/mg prot./őra

18,73Komplex tápol.

Alacsony sőössz. 13,70

10,38Sejtszuszp.
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-4Kísérleteink nagyrészét ennek megfelelően 5.10 M 

CaS04ban nevelt rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz en

zimmel végeztük.

A rizsgyökérből preparált ATP-áz +4°C-on gyakorlatilag 

aktivitás veszteség nélkül tárolható volt 6 napig. A 7. 

popon már csökkent az aktivitása, 10 nap elteltével az ere

deti érték huszad részére esett, az ionokkal szembeni érzé

kenysége pedig gyakorlatilag megszűnt.

Ennek megfelelően minden kísérletet 1-6 napos prepará

tummal állítottunk be.

Az enzim preparálási feltételeinké vizsgálata után elő- 

kisérleteket folytattunk az enzimműködés optimális értékeinek 

kimérésére. Megvizsgáltuk az ATP-áz aktivitás hőmérséklet 

függését, az enzim reakció időbeli lefolyását, a szubsztrát 

tartalom hatását, a fehérjefüggést, a pH viszonyok hatását va

lamint az egyes kationok hatását. Mivel viszonylag kevés 

leiró munka látott napvilágot rizsgyökér ATP-ázra, ezeknek a 

paramétereknek a vizsgálatát lényegesnek tartottuk.

Ab. 5. ábrán az enzim aktivitásának hőmérséklet függését 

ábrázoltuk, 20°C - 45°C intervallumban. 20°C-on a maximális 

aktivitás 60%-t mértük, 25°C-on közel 80%-t. Az enzim hő- 

mérsékleti optimuma 30°C-nál jelentkezett, 35°C értéknél 

gyenge gátlást mértünk, 45°C-nál pedig az aktivitás több 

mint 40%-al csökkent.
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60 min.

6. ábra Rizsgyökér ATP-áz aktivitás függése a reakció 

időtől

A 6. ábrán az enzimreakció időbeli lefolyását ábrá

zoltuk. lO'-ig közel linerálisan változik az enzim aktivitása 

az idővel 15' után a reakció sebessége lelassul.

A 7. ábra a szubsztrátkoncentráció hatását mutatja az 

ATP-áz aktivitására. 0,5 mM- 20 mM Tris-ATP függvényében 

ábrázoltuk az enzimreakció változását. Optimális szubsztrát 

koncentrációnak az 5mM bizonyult. Tovább emelve az ATP kon

centrációját nem növekszik az enzim aktivitása, jellegzetes 

telitési görbét mutatva.
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7. ábra Rizsgyökér ATP-áz enzim aktivitásának függése a

szubsztrát koncentrációtól

A 8. ábrán feltüntettük a fehérjetartalom változásának 

hatását az enzim működésére. ICO ;u/ml prcteintartalom mellett 

már jól mérhető az ATP-áz aktivitása. A protein koncentráció

jának emelése nem eredményez lineális aktivitás fokozódást. 

Kisérleteinket általában 100-200 ;ufml proteintartalmu enzim 

kivonattal végeztük.
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8. ábra Riaagyökér ATP-áz enzim aktivitása az inkubációs 

elegy fehérjetartalmának függvényében

A 9. ábra az ATP-áz pH függését mutatja. Megmértük 

5-9-es pH intervallumban az enzim aktivitását ill. a külön

böző ionok jelenlétében mért enzimműködés változását. Az enzim 

alapaktivitása 7-es pK-nál volt a legmagasabb, a görbéről 

leolvasható, hogy az enyhén lúgos pH jobban gátolja az ATP-ázt, 

Na+ ion jelenlétében szintén a 7-es pH-t találtuk 

optimálisnak, lúgos tartományban hasonló erős gátlást mértünk.

mint a savas.
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9. ábra Rizsgyökér ATF-áz aktivitás függése az inkubációs 

elegy ph-viszonyaitól

ionmentes közegben mért alapaktivitás 

5.10 3M K+-ion jelenlétében mért akt. 

5.10-3M I\ia+

5.10"4R( Ca2+

5. lO~3M K+ + 5.10~3M Ka+ + 5. ÍO 4í! Ca2+ 

ion jelenlétében mért aktivitás

■o-

n ItО

it п

-X-

++ ion jelenléte nem befolyásolja a pH optimumot, mig 

a K+ az enyhén lúgos tartomány felé tolja el az optimumot.

Végül ábrázoltuk a Ca++, K+ és N+ együttes jelenlétében mér&eto 

pH hatást is. Ionok hatására az alap aktivitás közel 70 %-al

A Ca
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emelkedett, az enyhén lúgos pH tartományban mért értékek 

szinte párhuzamosak az alapgörbe lefutásával.

Minden kísérletet ennek megfelelően 7-es pH-ju Tris-ŐOl 

pufferrel állítottunk be.

A rizs gyökér mikroszóma frakciónál elsősorban a Ca++,

K+ ill. Na+ aktiválta ATP-ázt vizsgáltuk. Azonban feltételezve, 

hogy a preparátum más tipusu ATP-áz enzimet is tartalmaz, ki

mértük a Mg++, K+, a Ca++ Mg++ ill. Mg++ Na+ K+ aktiválta

ATP-áz aktivitását is.

5.10~4M Mg^+ és 5.10 K+ jelenlétében 14,60 spec, 

aktivitást mértünk, ami abszolút értékben magas aktivitás, de 

viszonyítva az ionok jelenléte nélkül mérhető 13,70 értékhez 

csak 0,9 spec, akt.-nak felel meg, vagyis mindössze 7 %-t 

jelent.

5.1o“4M,

/5.10 4, 5.10~^M/ együttes jelenlétében pedig 14,96 spec, 

akt.-t mértünk. Az utóbbi aktivitás nem jelentős, de a 

Ca++ Mg++ tartalomnál kapott 3,65 érték már figyelemre 

méltó, valószínűleg mitokondttális ATP-áz jelenlétére ve- 

zethő vissza.

— 4 4-4. 4u|i5.10 M Ca MG jelenlétében 17,3, Mg++Na+K+

A komplex tápoldatban nevelt növény gyökeréből nyert 

ATP-áz vizsgálatánál is hasonló arányokat mértünk, de a 

Ca К jelenlétében mérhető aktiválás sokkal kisebb volt.

Érdekes továbbá a sejtszuszpenzióból preparált ATP-áz

++ és K+ jelenlétében volt kismér-ionérzékenysége. Csak Mg 

tékü fokozás, a 10,38 alapaktivitás 12,91-re emelkedett, 

, К ,Na és a Ca , Mg nem serkentette az enzima Ca

aktivitását.
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+4- aktiválta K+ ion felvétel biokémiai értelmezése2. A Ca

Az elokisérletek után a Ca'‘ aktiválta K+ ion felvétel ,

serkentésének problémáját vizsgáltuk meg az AlP-áz enzim 

működésének s zeiapontj ábó 1.

A probléma megközelítése azért volt nehéz, mert azok a 

koncentrációk, amelyek az ionfelvételi munkáknál optimálisnak 

bizonyultak az enzimoiógiai vizsgálatoknál gátolta. Ezért a 

kísérletek megtervezésénél csak az ionarányokat vettük figye

lembe, ill. sokféle variációt állítottunk be, hogy bizonyít

suk az elképzeléseinket.

A következő ábrák ezen kísérletek eredményeit tartal

mazzák.
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10. ábra Ca++ ion hatása rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz

enzim aktivitására
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++A 10. ábrán a Ca jelenlétében mért enzimaktivitás vál

tozását tüntettük fel. Mint látható, 5.10 Ca++ az alapak

tivitást 13,70 jaM P .J mg/ óra értékről 18,56 értékre emelte,

ami közel 40 %-os serkentést jelent. A 10 Ca++
““3 ++káns serkentést eredményezett, mig az 5.10 M Ca

nemszignifi-

20 %-os

gátlást okozott. A többi koncentráció hatása nem volt érté

kelhető.
«

A további vizsgálatokat az optimálisnak talált Ca++ 

centráció jelenlétében folytattuk.

kon-
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11. ábra Kationok hatása rizsgyökér AT'P-áz enzim aktivitására. 

11/a Változó K+ ion koncentráció hatása 5.1o”4M Ca2 + 

ion jelenlétében /-Х-/, valamint 5.10 Mg2 +

ion /—o—/ mellett.
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11/b Változó Na+ ion koncentráció hatása

5.10"4M Ca2+ /-Х-/ és 5.10"4M Mg2+ /-o-/ 

jelenlétiben.

A 11. ábrán az egyértékü kationok hatását ábrázoltuk 

az előzőekben optimálisnak talált Ca++

jelenlétében. Megvizsgáltuk 5.10 ^M-10 2M K+ hatását rizs

gyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzimre. Optimális érték

nek az 5.10 2M-t találtuk,

Az optimális koncentráció ötszöröse gyengén gátolta az en-
-3 +zim aktivitását, IO M К pedig csak 16 %-os serkentést ered

ményezett. Nagyobb hígításban a K+ nem okozott szignifikáns 

változást. Az elmondottakat a 11/a ábra szemlélteti. A 11/b

5.10 4M Ca++ ion jelenlété-
—5 -3 +Az 5.10 M-10 M Na ion nem hatott az enzim aktivitásra,

mig a 10 2M koncentráció gátolt. Az 5.10 Na+ több mint 

30 %-os serkentést eredményezett, a mérhető gátlás 20 % volt.

A 11. ábrán feltüntettük még az 5.10 4M Mg++ hatását, de 

. ez a kation sem az alapaktivitást, sem pedig a K+ ill. Na+ által

ion koncentráció

de a serkentés mindössze 30 % volt.

ábra a Na+ ion hatását tartalmazza,

ben.

okozott serkentést nem befolyásolta. 

A Na+ és K+ ++ jelenlétében mérhető serkentő hatásáltal, Ca
nagyon hasonló. Feltételezhetően az enzim felületén nagyon 

közel van a Na+ és K+ kötő hely, vagy azonos. Bár a későb

bi vizsgálatok azt bizonyították, hogy az enzim működéséhez 

mind a két ion jelenléte fontos, nem tapasztaltunk' szinergista 

hatást.
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2 +12. ábra Na+, К+ és Ca“' ionok együttes hatása rizsgyökér

ruikrosóóraa frakció ATP-áz aktivitására

5.10 3M Na+-ion, 10 3M K+-ion hatása változó----- д.
2 + koncentráció mellettCa

-3-2 + ♦10 ~M Na'-ion és 10 M К -ion hatása változó

koncentráció niellett

10 2M Na+-ion és ÍO 2M K+-ion 

10~3M Ha+, 10_2M K+-ion

IIIIо
I«II

2 ++ 4---- -x-----  к és Na ionok jelenléte nélkül a Ca ion

hatása
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A 12. és 13. ábrán a Na+, K+ és Ca^+ együttes jelenlétében 

mérhető enzimaktivitás változásokat tüntettük fel. Fontosnak

tartottuk, a különböző variációk lehetséges hatását kimérni. 

Magas, 10 Na+ és K+ felvétele é Ca++ serkentő hatása nem
++érvényesül, az egyértékü kationok gátló és a Ca 

tása szinte közömbösíti egymást. Ebből az eredményből fel

tételezhető, hogy a Ca"*"*" 

zimhez, vagy az ATP molekulához a jelenlévő egyértékü ka

tionok befolyásolhatják. Az elmondottakat a 12. ábrán szem

léltetjük .

serkentő ha-

-ion kapcsolódását az ATP-áz en-

A ÍO K+ és 10 Ka+ együttes jelenlétében már kimér

hető a Ca++ serkentő hatása, de a kppott aktivitás nem éri
++ jelenlétében mérhető fokozást, mig fordított

összetételben, tehát ÍO K+ és 10 Na+ gyakorlatilag

kivédi a Ca** okozta serkentést. Feltételezhetően a K*-nak

nagyobb jelentősge van a hatás kifejlődésében. Megvizsgáltuk

ÍO K+ és 5.10 Na* együttes hatását is és megállapítottuk,

hogy ilyen ionaránynál a Ca

az alapaktivitás közel 50 %-al emelkedett.

A 13. ábra az 5.10 Na+ és K* jelenlétében 5.10 va- 

— 4 ++lamaint az 10 M Ca mellett mérhető serkentést tartalmazza. 

Az optimálisnak talált ionösszetétel alkalmazásával az alap 

13,70 P^/mg pfjot./ óra specifikus aktivitás 23,6501 értékre 

emelkedett, ami több mint 70 %-os serkentést jelent.

el a csak Ca

pozitív hatása tovább fokozódik,
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13. ábra Változó Ka+ és K+ jelenlétében mért Ca2+ ion hatása

íü Ca“++változó Na++K+
-4 2+5.10 *M Ca

x-----
If ti

A 14. ábrán az optimális ionkoncentráció jelenlétében mér

hető ATP-áz aktivitást ábrázoltuk az egyes gyökérszegmen- 

tekben. Legnagyobb enziraaktivitást a 3. gyökérszegmentumban 

mértünk, az alapaktivitás ÍO,53-ról 25,01-re emelkedett, ami 

140 %-os aktiválást jelent. Ez a fokozás kétszerese az egész 

gyökér homcgenizátumból nyert ATP-áz ionérzékenységének. Na

gyon jelentős még az 1. szegmentum aktivitás változása is, az 

ilap 10,32 értékről 16,6-ra emelkeaett, ami több mint 60 %-os
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14. ábra Rizsgyökér ATP-áz enzim aktivitása és ionérzékenysége

az egyes gyökérszegmentumokban.

ionmentes közegben mint alapaktivitás

A----- 5.10~3M Na+-ion, 5.10_3M K+-ion és 5.10“5M
2+-ion jelenlétében mint ATP-áz aktivitás.Ca

serkentésnek felel meg. A második gyökérszegmentum alap

aktivitása csak 75 %-a az 1. és 3. szegmentumban mért értéknek,

++, Ka+ és K+ jelenlétébenez az alacsonyabb aktivitás Ca

12,S2-re emelkedik, ami közel 60 %-nak felel rneg. A 4.-7. szeg

mentumokból preparált ATP-áz alapaktivitása és ionérzékenysége 

is alacsonyabb mint az előző gyökérdaraboké. Az aktiválhatóság

általában 40 %.
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Az elmondottak alapján kézenfekvő lenne, hogy további 

vizsgálatainkat a 3. gyökérszegmentumból preparált ATP-ázzal 

folytassuk, de gyakorlatilag nagyon nehéz megfelelő meny- 

nyiségü ATP-áz enzimet kinyerni egyetlen gyökérdarabból, hogy 

a nagyszámú kísérlethez elegendő anyag álljon rendelkezésre.

A további kísérleteket ezért egész gyökér homogenizátum- 

ból nyert ATP-áz enzimmel végeztük.

Az ATP-áz enzim ionérzékenységének vizsgálata után fontos

nak tartottuk néhány ATP-áz marker anyag hatását kimérni a 

rizsgyökér mikroszóma ATP-ázra. Ezek az anyagok az állati 

vagy a bakteriális rendszerben gátolják az enzim működését. 

Ilyen hatóanyag az ouabain és a DCCD. A továbbiakban ezen 

kísérletek eredményeit ismertetjük*

3. Ouabain hatása fiatal rizsnövényre

Kísérleteink során megállapítottuk, hogy az 5.10*"^mol 

CaSO^-ban nevelt rizsnövények gyökér és hajtás száraz súlyát
-310 mol ouabain, amely 

á-lati sejtekben teljesen legátolta az ATP-áz enzim működését, 

ill. in vivo kísérletekben halálos dózisnak bizonyult, az ál

talunk alkalmazott rendszerben nem fejtett ki semmiféle hatást. 

-4 -610 mol-lO mól ouabainnál van egy látszólagos súlynövekedés 

a hajtás szárazsulyban, de ez sem szignifikáns változás. A 

gyökér anyagot vizsgálva, szintén nincs hatása az ouabainnak. 

/2. táblázat/.

az ouabain nem befolyásolta. A magas,
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A 3. táblázat tartalmazza a fehérjetartalom és enzimakti

vitás változás adatait. Az értékekből leolvasható, hogy az oua

bain nem befolyásolta a növények fehérje mennyiségét, valamint 

ATP-áz aktivitására is hatástalannak bizonyult. Hasonló ered

ményeket kaptunk a mikroszóma frakció lipid analizisné is.

Az ouabain nem hatott az összlipid tartalomra és a foszfolipid 

mennyiségére sem.

A 15. ábra az ATP-áz-ouabain inkubációs kisérlet eredmé-
— 3 —QÍO mól-10 mól hatóanyaggal eloinkubálvanyelt tartalmazza, 

az enzimet, nem kaptunk mérhető aktivitás változást. Az in-

kubálási idő módosítása, az ionerősség változtatása sem veze

tett eredményre.

Az eltérő gyökérszegmentumokból preparált ATP-ázzal végzett
-4kísérleteinkben mértünk bizonyos változásokat. 5.10 mól

CaSO^-ban nevelt növények gyökerének 1. és harmadik szeg-
-5Az 5.10 mol ouabain az 

1. szegmentumban az aktivitást a 10,40 jiM P^/mg prot./ óra 

értékről 14,51-re emelte. A harmadik szegmentumban a fokozás 

mértéke nagyobb volt: 12,70-ről 18,32-re emelkedett az ATP-áz 

specifikus aktivitása. Ezt az aktivitás növekedést csakis ala

csony iontartalmu tápoldatban nevelt növények gyökeréből pre

parált enzimmel tudtuk kimérni. A komplex tápoldatban nevelt

gyökerekből nyert ATP-áz nem mutfctott ouabain érzékenységet.
+ + 2+Ezt a serkentő hatást a jelenlévő ionok: Na , К , Mg ill.

2+ nem befolyásolták, az ATP koncentrációja nem érintette. Az 

előinkubálás ideje olymódon hatott rá, hogy csak 90' eltelte 

után volt mérhető a hatás. A kísérleti növények fejlettsége,

mentuma érzékeny volt az ouabainra.

Ca
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gyökéréllománya szintén befolyásolta az enzim ouabain érzé

kenységét, ezt a hatást csak jól fejlett 7 napos növények ese

tében tuutuk kimérni, amelyek gyökere, legalább a 7 cm-s 

hossuságot elérte. Megvizsgáltuk 5 napos és 14 napos növények 

ATP-áz enzimjének ouabain érzékenységét, de nem kaptunk érté

kelhető eredményeket.

E
Ъ M
t
I *s
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5 10
о
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Ouabain

«Г* W* if7 tf* If5 tr4 ter* M

15., ábra Ouabain hatása rizsgyökér ATP-áz enzim aktivitására.
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2. táblázat

Ouabain hatása rizsgyökér és hajtás szárazsulyára

Ezárazsuly 

mg/lOO db növény
Kisérleti a.

Kezelés Hajtás Gyökér

*Kontroll 3363,4 133,0
-3 369,810 mol ouaLain 148,0
-4 ti 404,6 145,410
-5 ft10 138,6410,0
-6 43(*,<AGtt10 153,2
-7 ff10 401,3 132,1
-8 ff10 391,2 141,6
-9 »41,0IIlO 431,2

JfcSfc 173,0Kontroll 451,0
-45.10 mol ouabain 460, 4 176,2
-5 II5.10 183,9466,0

-4* A növényeket 5.10 mól CaSO.-ben neveltük 7 napig eltérő4
ouabain koncentráció mellett.

-4mól CaSO^-ben neveltük, majd 

ouabaint tartalmazó komplex tápoldatban neveltük ismét 6 napig.

A növényeket 6 napig 5.10
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3. táblázat

Ouabain hatása gyökér raikroszórna frakció 

fehérje tartalmára és ATP-áz aktivitására

ATP-áz akt.Kezelés Fehérje t.

mg /ml jaM P^mgprot./ óra

ísfe*Kontroll 

-310 mol ouabain 

10" 4 

io"5

12,72190

150 12,91
•I 15,74160
II 185 13,61

"6 «I 186ÍO 13,67
ÍO“7 

10* 8 

io"9

N 19 3 10,54
II 170 12,55
II 175 14,92

üteüfesfr —• 4-A növényeket 5.10 mól CaSO^-ben neveltük, különböző 

koncentrációjú ouabain jelenlétében 7 napig.
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4. DCCD hatása rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzimre

Mint az előzőekben már említettük, a DCCD gátolja a bak

tériumokból és néhány magasabbrendü növényből preparált ATP-áz 

enzimet. Az enzimműködés mellett zab gyökérben az ionfelvé

telt is gátolja ez az anyag. A biztató eredmények alapján 

fontosnak tartottuk kimérni a DCCD hatását rizsgyökér ATP- 

-ázra is, tudomásunk szerint még nincsenek ilyen jellegű ada

tok. Az eddigi eredményeink alapján feltételezhetően, hogy

a DCCD hatás értelmezésével az ionfelvétel és az ATP-áz en

zim kapcsolatát bizonyítani tudjuk. Az alábbiakban a DCCD-vel 

végzett kísérletek eredményeit foglaljuk össze.

Megvizsgáltuk ÍO ^M-10 ^M DCCD hatását az ATP-áz akti

vitására és megállapítottuk, hogy sem alacsony- sem pedig

magas koncentrációjú hatóanyag nem befolyásolja az enzim
-4működését. Megmértük a komplex tápoldatban és 5.10 M CaSO^ 

-ban nevelt rizsnövény gyökeréből preparált ATP-áz DCCD

érzékenységét is, de nem kaptunk értékelhető változásokat.

++, Na+ és K+A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a Ca 

jelenléte befolyásolja-e a DCCD hatás kifejlődését. A koráb

bi kísérletek során optimálisnak talált 5.10 ^ M K+ és Na+ 

valamint az 5.10 *M Ca++ jelenlétében mért 23,60 aktivitás 21,9-

-re csökkent, ami hasonlóan az előző eredményekhez, nem tekint

hető szignifikáns változásnak.

Végül a kép teljesebbé tételéhez megvizsgáltuk az 1. 

és 3. gyökérezegmentumból preparált ATP-áz, DCCD érzékenységét. 

A4, táblázat adatai alapján megállapítható, hogy sem az
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1. sem pedig a 3. szegmentum ATP-áz enzim aktivitására nem 

volt hatással ez a vegyület, és nem gátolta a kationok 

által eredményezett serkentést sem.

4. táblázat

DCCD hatása rizs gyökérszegmentumok

ATP-áz aktivitására

KezelésSzegmentum

5.10-3M DCCD Ionok által 5.10 M 

stimulált 

alap

Alap
DCCD

16,658 13,0231. 10,325 11,019

3. 10,531 12,021 22,015 22,965

-3
Megállapítható, hogy a DCCD magas 5.10 M koncentrációban 

nem hatott a rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzimjére.

Az ouabain és a DCCD hatásának kimérése után a mező

gazdasági gyakorlat szempontjából is figyelemre méltó her- 

biéid hatások vizsgálatának eredményeit ismertetjük.

Ezek az eredmények összhangban vannak a bevezetőben már

emlitett ionfelvételi és szabadaminósav változás mérések

tapasztalataival.
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5. Herbicides kísérleteink eredményei

Vizkulturás kísérleteink során megállapítottuk, hogy 

az általunk vizsgált két herbicid a japán gyártmányú Saturn- 

-50 és a széles körben alkalmazott hazai Synprán-111 nagy 

hígításban serkentőleg hatott a rizsnövényre, a gyökérből 

preparált ATP-ázra.

A 16. ábra herbicidet tartalmazó tápoldatban nevelt növény

gyökeréből preparált ATP-áz aktivitás változását mutatja.
—4 -5Az 5.10 , IO M koncentráció gátolta a kipceparált enzim akti

vitását. Ez az adat összhangbem van azokkal a megfigyelések

kel, hogy magasabb koncentrációnál az ionfelvétel, légzés 

és általában az életfolyamatok lassulnak. A 10 Saturn-50

jelentős aktivitás növekedést eredményezett, a Synprán-111 

V7esetében a 10 II bizonyult serkentő koncentrációnak.

A következő két ábra a herbicidet nem tartalmazó táp

oldatban nevelt növények gyökeréből /17. ábra/ és fiatal

hajtásából /18. ábra/ preparált ATP-áz herbicid érzékenységét
—8mutatja. A 17. ábrán látható, hogy 10 M Saturn-50 jelenlété

ben az alap aktivitás 19,90-ről 28,70-re emelkedett, ami 

közel 50 %-os serkentést jelent. A Satum kifejezett fokozó 

hatását összehasonlítva a Synprán-111 okozta változással megál

lapítható, hogy ez a növényvédőszer nem eredményezett szigni

fikáns fokozást. Nagyobb koncentrációban mindkét herbicid gá

tolta az ATP-áz működését.
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16. ubra Herbicid-tartalmú tápoldatban nevelt

rizsnövény gyökeréből preparált fcikroszémális 

ATP-áz aktivitása
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17. ábra Herbicidek hatása fiatal vizsnövény gyökeréből

preparált ATP-áz enzim aktivitására

A 18. ábra összehasonlító eredményeket tartalmaz 

fiatal rizs hajtás microsoma frakció ATP-áz herbicid érzékenysé

gére vonatkozóan. Megállapítható, hogy a Synprán-11, amely

levélherbicid, sokkal nagyobb mértékben befolyásolta a hajtás

A 10 de különösen a 10-7enzimet, mint a Saturn-50.

Synprán-11 szignifikáns serkentést eredményezett, a 21,4
-4alap aktivitás 28,6-re emelkedett. 5.10 M koncentráció pedig

M
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18. ábra Fiatal rizsnövény hajtásából preparált ATP-áz 

enzim herbicid-érzékenysége

közel 80 %~os gátlást okozott. A Saturn csak nagy higitásban
—9

lü M-nál eredményezett serkentést, 

a gyökér ATP-áz-nál mért hatásnál és a Synprán-111 által ki

fejtett fokozás mértéke mögött.

de ez az érték elmarad

6. Saturn-50 hatása rizsg§*ökér és hajtás mikroszóma frakció 

fehérje és foszfolipid mennyiségére

Az 5. táblázat herbicid tartalmú tápoldatban nevelt rizs- 

hajtás és gyökér foszfolipid és fehérje mennyiségi változásait
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tartalmazza. Általában megállapítható, hogy a hajtás öt

ször több fehérjét és közel hétszer annyi foszfolipidet tartal

maz, mint a gyökér. A lipid/protein arány is magasabb a haj

tásnál.

Magas sótartalmú tápoldatban nevelve a növényeket a haj

tás protein-tartalma nem növekszik szignifikáns módon, hasonlóan 

a gyökér fehérjetartalmához. A foszfolipid tartalomban már 

tapasztalható eltérés; mig a hajtás lipid mennyiségi növeke

dése nem tekintható szignifikánsnak, a gyökér foszfolipid 

mennyisége megkétszereződik.
-4A továbbiakban megvizsgáltuk herbicid tartalmú, 5.10 M 

CaSO^ tartalmú tápoldatban nevelt rizsnövények protein, lipid 

mennyiségi változásait, valamint a lipid/protein arány 

alakulását. A 10 mol Saturn-50 jelenléte a tápoldatban, mind

össze 10 %-al csökkentette a hajtás, és közel 17 %-al a gyö

kér mikroszóma fehérjetartalmát. A lipidtartalom változása 

már jelentősebb volt, hajtásnál 26 %, mig gyökérnél alig 10 %, 

ami nem tekinthető szignifikánsnak. A hajtás lipid/protein

hányadosa csökkent, gyökérnél nem változott.
-55.10 mól Saturn-50 elsősorban a foszfolipid meny- 

nyiségében okozott jelentős csökkenést. Ez az érték hajtás 

preparátumnál 74 %-os volt, gyökérnél pedig 61 %-al csökkent a 

foszfolipid tartalma. A fehérje mennyisége gyakorlatilag nem 

változott, a lipid/protein arány jelentős csökkenése tehát a 

foszfolipidtartalom változásából eredt.

Az eredményeket az 5. táblázat és a 19. ábra tartalmazza.

A magas.
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5. táblázat

Saturn-50 hatása rizsgyökér és hajtás mikroszóma 

frakció foszfolipid mennyiségére

Kezelés 

/Saturn-50/
Fehérje 

mg prot./100g 

friss súly

L/FFoszfolipid 

;oM lipid/lüO g 

friss súly

Hajtás

194,654 64,985 0,3338К 1
189,009 56,450 0,3034K2

10"6M 

5.10~5M

169,878 41,610 0,2440

178,171 14,855 0,083

Gyökér

43,425 15,711 0,3618К 1
'7,74438,011 0,2037К2

10 бМ 

5.10“5М

31,667 7,099 0,2242

41,274 3,042 0,0737

К^: Komplex tápoldatban nevelt növényből preparált mikro

szóma frakció.
-4: 5.10 mól CaSO^ tartalmú tápoldatban nevelt növény.



- monoglicerid

kőlisztéről

- monoglicerid

.........." - diglicerid 

diglicerid
.*• *»• 1

а.*

- foszfolipidek

19. ábra Rizsgyökér riboszóma frakció lipid-kivonat réteg

kromatográfiás elválasztása

1. Kontroll
-52. 5.10 M Saturn-50 herlicid-tartalmu

tápoldatban nevelt rizsgyökér kivonat.
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V. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Vizsgálataink során egy olyan növényt választottunk kí

sérleti alanynak, amelyre - tudomásunk szerint nagyon kevés 

irodalmi adat áll rendelkezésre. A növény kijelölését az 

indokolta, hogy intézetünkben az ionfelvételi kísérletek

nél a rizs nagyon érzékeny, a külső hatásokra azonnal rea

gáló növénynek bizonyult. Ésszerűnek tűnt tehát, hogy az 

ionfelvétel és az ATP-áz kapcsolatának bizonyítását rizs 

gyökérből preparált enzimmel végezzük.

Ez a választás azonban magában rejtette azt is, hogy vi

szonylag hosszabb előkisérleteket kellett elvégezni, mert 

gyakorlatilag nem támaszkodhattunk irodalmi adatokra. Ered

ményeinket elsősorban gabonanövényekre leirt kísérletekkel 

hasonlitot^iattuk össze, de sok esetben ez a kép is nagyon 

ellentmondásos.

A tényleges enzimmérések előtt az ATP-áz preparálható- 

sága szempontjából fontos ökológiai viszonyokat tisztáztuk.

Kylin /1975/ megállapította, hogy gabonanövényekben a 

kipreparálható ATP-áz enzim aktivitása függ a növény korától, a 

külső hőmérséklettől, valamint a tápoldat ill. a talaj sovi- 

szonyaitől. Hasonló jelenségeket észleltünk a rizs növény 

esetében is. Magas sóviszonyok mellett - komplex tápoldatban 

nevelve - a gyökérből kipreparálható enzim aktivitása maga-



69

5.1o”4M CaSOsabb mint alacsony sóviszonyok - ^ oldatban -,

de a későbbi vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az

utóbbi preparátum ionérzékenysége, aktiválhatósága sokkal 

nagyobb. Hasonló eredményeket közölt Khär /1973/, Leonard 

/1973/ és Lindberg /1974/ is. Az ionhatások tanulmányozása 

előtt másik nagyon fontos kérdés volt az enzim preparálható- 

sága. A kation felvétel és a kationok aktiválta ATP-áz kap

csolatát akartuk bizonyítani, kézenfekvőnek tűnt a membrán 

ATP-áz preparálása. Sajnos, nagytisztaságu enzim kinyerése -

nagyon nehéz, növényi és állati ob

jektumból egyaránt. A többlépéses membrán preparálás után 

kapott membránhoz kötött ATP-áz aktivitása mindössze harmada 

a könnyebben preparálható mikroszőma frakció enzimaktivitásának, 

és a membrán ATP-áz stabilitása is kisebb mint a mikroszőma frak

arna! tudásunk szerin

cióé. Az elmondottak alapján kísérleteinket nemtisztitott mik- 

roszómális ATP-áz enzimmel végeztük. Hasonló megállapításokat 

tett Nakao /1975/.

Az általunk nyert ATP-áz peeparátum aktivitása nagyság

rendileg megegyezik a gabonanövényekben általában mért akti

vitásokkal.

A mikroszómális enzimpreparátum azonban az általunk 

feltételezett Ca^+ aktiválta és K+ ill. Na+ jelenlétében mükö-

, Na , К , Ca , Mg , ill. Mg 

K+ aktiválta enzimet is tartalmazhatott. Ezért az optimálisnak 

talált pH, hőmérséklet, fehérjetartalom, szubsztrátkoncentráció

do ATP-áz mellett más, Mg
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és reakcióidő betartásával kimértük ezeknek az enzimformák

nak az aktivitását is. Mint az eredmények mutatják, sokkal kie

sebb ezeknek az ATP-áz típusoknak az aktivitása, mint az 

általunk vizsgáltnak, de a Mg^+ aktiválta ATP-áz aktivitását 

az eredmények értékelésénél figyelembe vettük.

Az 5-9 ábra az enzimműködés optimális feltételeit vizs

gáló kísérleteink eredményeit tartalmazza.

A legtöbb növényi ATP-áz aktivitását 25-30°C közötti hőmér

sékleti optimumon mérik, extrém magas értékeket elsősorban a- 

lacsonyabbrendü szervezetekre adnak meg pl. Scenedesmusnál 

60°C /Erdei, szóbeli közlés/. Saját kísérleteinkben rizs 

növénynél a 30°C-t találtuk optimálisnak, ami jó egyezést 

mutat a hasonló módszerrel preparált gabonanövények ATP-áz 

hőmérsékleti optimumával. Az állati sejtekből kivont enzim 

35-37°C optimumot mutat /Jämefelt 1961/. A baktériumok hőmér

sékleti optimuma nagyon változó, általában a törzs jellemzőitől 

függ.

A rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzim aktivitása 

lO'-ig lineálisan változik az idővel, ez az eredmény általában 

megegyezik a legtöbb növényi rendszerből kivont enzimmel. Az 

állati biokémiában vörösvértest, patkány agy szívizom vizs

gálatánál gyakran l'-es enzimmérést adnak meg, de ezekben az 

esetekben az ATP-áz alapaktivitása is magasabb.

Az optimálisnak talált szubsztrát koncentáráciő abszolút 

értékben magasabb mint a búzánál /Kylin, 1975/, zabnál /Kawa

saki, 1972/ mért érték, de nagyságrendileg azonos. A magasabb
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ATP-szükségletet azzal magyarázhatjuk, hogy a preparátumot
2-fnem vetettük alá tisztítási procedúráknak, valamint a Ca 

aktiválta, K+ és Na+ jelenlétében működő ATP-áz mellett más 

ATP-foszfohidrólázok is jelen voltak a preparátumban.

A fehérjetartalom-enzimaktivitás függése nagy eltérése

ket mutat a növényi és állati ATP-ázok tanulmányozásánál egya

ránt. Általában a tisztasági fokkal fordítottan arányos a 

szükséges enzimpreparátum mennyisége. Az általunk mért 

100-200 plml érték nagyságrendileg megegyezik általában a 

gabonanövényekre megadott proteintartalommal.

Hasonlóan értékelhetjük a kapott pH optimumot is. Az álla

ti sejtekből elsősorban patkány agyból kipreparált enzim pH 

optimuma az enyhén lúgos tartományba esik. A pH értéket az 

inkubálási elegyben lévő kationok is befolyásolják. Hasonló 

eredményekről közölt Leonard /1973/.

Kylin /1975/ beszámolt arról, hogy a puffer tipusa is 

befolyásolja a mérhető ATP-áz aktivitását. Zab és kukorica 

növényeknél a hisztidin-HCl, kétsziküeknél a Tris-maleinsav 

puffer bizonyult megfelelőnek. Búzánál és árpánál a Tris-HCl-t 

találták optimálisnak. Saját kísérleteinkben is ezt a puffer 

tipust használtuk. Az optimális puffer mennyiségét Leonard 

/1975/ és Kylin /1975/ 20 mM-ban jelölték meg, mi is ezzel 

a mennyiséggel dolgoztunk. Az állati sejteknél is hasonló 

puffer töménységgel dolgoznak.

A rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzim előkészületek 

után az enzim kationaktiválhatóságát vizsgáltuk meg.
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Mint az előzőekben már utaltunk rá, Zsoldos kisérle-
++ ion jelenléte a felvételitei során azt kapta, hogy a Ca 

oldatbem fokozaa a K+ ion felvételét. További vizsgálatai 

során megállapította, hogy a Na+ ion jelenléte egy további

K+ felvételt eredményez. A jelenség erősen hőmérséklet

függő, anyagcsere gátlókkal kivédhető, ezért kapcsolatban 

lehet bizonyos metabolikus lépésekkel. Feltételeztük, hogy
<LК és Na ionokkal serkenthető.az ATP-áz enzim Ca Ennek

bizonyitására a három kitüntetett kation hatását kellett 

kimérni a rizs gyökér mikroszóma frakció ATP-ázra, külön- 

külön és különböző variációkban. /10-13. ábra/
-4Az eredmények birtokában kijelenthetjük, hogy 5.10 M 

CaSO^ oldatban nevelt rizsgyökeréből preparált ATP-áz 

enzim aktivitása 5.10 Na+, 5.10 K+ és 5.10 Ca++ ion 

jelenlétében több mint 70 %-al emelkedett, a kontroll értékhez
+ -fAz optimálisnak talált Na és К koncentráció 

megegyezik ill. nagyságrendben azonos a gabona növényeknél, 

elsősorban búzánál mért serkentő koncentrációval. A külön 

Na+ és K+ jelenlétében mérhető serkentés kisebb, mint a két 

ion együttes adásánál tapasztalható fokozás, ennek ellenére, 

nem mondhatjuk azt, hogy Na , К ATP-ázról van szó.

Az állati sejtek /Na+,K+/ATP-áz enzim esetén a fokozás 

szinergista módon történik, jelen kísérletekkel ezt a ha

tást nem tudtuk bizonyítani, de úgy tűnik az enzim mükö-

déséhez mind két ion jelenléte fontos, ill. a Ca
4е 4*fejtett serkentés is csak Na és К együttes jelenlétében 

mérhető.

viszonyítva • •

által ki-
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++Az optimálisnak talált Ca koncentráció tizede az enzim

működéshez szükséges ATP mennyiségének. Az általunk kimért 

5.10“4M Ca++ tartalom nagyságrendileg megegyezik a búzánál

mért értékekkel.

Az ionarányokat tekintve feltételezhető, hogy a Cat+ 

jelenlétében mért K+ felvétel növekedése kapcsolatos a 

rizsgyökérben az ATP-áz enzim működésével. A Ca++ 

közvetlenül kapcsolódva az enzim felületéhez - mintegy prosz- 

tetikus csoport fejti ki a hatását, vagy pedig az ATP mole

kulával kapcsoltán, mint CaATP preszubsztrát komplex. Az 

egyértékü kationok, elsősorban a K+ jelenléte serkenti a 

kapcsolat kialakulását. Hasonló megállapításokat tett Tanada 

/1962/, Kylin /1973/ és Lindenberg /1975/.

A kérdés további boncolgatása enzimkinetikai vizsgálato

kat igényel, amelynek egyik feltétele a nagytisztaságu en

zim kinyerése.

A Ca**, Na*, K+ aktiválta ATP-áz kapcsolatát a rizsnö

vény ionfelvételével bizonyltja az is, hogy olyan mutáns sej-

** jelenlétében mérhető K+ 

felvételi növekedést, a Ca++ aktiválta K+, Na+ ATP-áz enzim

ion vagy

tekben amelyek nem mutatnak Ca

aktivitása nem volt mérhető.

Az enzimpreparálásnál általában 6-7 cm-es gyökérszeg

mentumokat dolgoztunk fel, azonban a gyökér szövettani 

vizsgálatokból kitűnik, hogy a sejtek vakuolizáltsága el

térő a gyökér növekedés fokával. Mikroszómális és membránhoz 

kötött enzimek vizsgálatánál a vakuolumok fontos szerepet
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játszhatnak az enzim lokalizációjában. Ezért megvizsgáltuk a 

különböző gyökérszegmentumokból kipreparálható ATP-áz aktivi

tását. /14. ábra/

Megállapítható tehát, hogy rizsgyökér mikroszóma frakci

óból nyerhető ATP-áz preparátum különböző ionérzékenységü 

enzim formákat, feltehetően izoenzimeket tartalmaz. Kísérleti 

eredményeink összhangban vannak Edwards /1974/ által kuko

rica növényre leirt magas ATP-áz izoenzim tartalommal.

A 3. gyökérszegmentum fokozott ionérzékenysége, kapcso

latos a gyökérelágazások megjelenésével. Az 1. szegmentumban 

mért jelentős ionérzékenység pedig összhangban van az ion

felvétel! munkáknál tapasztalt jelenségekkel /Zsoldos/

Az egyes gyökérszegmentumok különböző ATP-áz aktivitása 

és aktiválhatósága az eltérő kationtartalommal is összefüg

gésben lehet. Zsoldos /1975/ megállapította, hogy a X? tartalom 

a gyökér 1. és 3. szegmentumában magasabb, mint az összes

gyökéranyagban.

Az általiunk tanulmányozott ATP-áz enzim kinetikai jellemzői, 

lokalizációja és stabilitása szempontjából a gabonanövények, 

elsősorban a búza ATP-ázzal mutat hasonlóságot. A tulajdon

ságok további vizsgálatánál két fontos ATP-áz marker anyag 

hatását mértük ki. Az ouabain- hasonlóan a kétszikű növények 

/Dodds, 1966, Lai, 1972, Hodges, 1972/, a füféléknél /Latier, 

1973/ vizsgálatánál kaptott eredményekhez - a rizsgyökér ATP-áz 

enzimet nem gátolta. Az első kísérletek eredménytelensége 

ellenére különböző in vitro rendszereket állítottunk össze,

az ouabain feltételezett hatásának kimérésére. Próbálkozásainkat
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az indokolta, hogy Leonard /1973/, Stolarek /1975/,

Javorski /1975/ sikeres kísérletekről számoltak be gabona- 

növények vizsgálatánál. Korábban is megjelent néhány hason

ló jellegű utalás Mac Robbie /1962/ és Raven /1967/ nyomán.

A biztató eredmények ellenére megállapítottuk, hogy a 

rizsgyökér ATP-áz enzim ouabainnal nem gátolható.

'V
■

4

A harmadik gyökérszegmentumból kipreparálható ATP-áz kismér

tékben serkenthető volt az ouabainnal. Azonban feltételezzük,

hogy ebben az esetben egy nemspecifikus hatásról van sző,

mivel az ouabain serkentést más kísérleti rendszerekben.

ill. kísérleti feltételek között nem tudtuk kimérni, más ob

jektumokon - jelenlegi tudásunk szerint - egyértelműen bizo

nyítani nem lehetett.

Kijelenthetjük tehát, hogy az ouabain rizs növényben nem

hat. Érdekesnek tűnt ezután a másik fontos és feltételezett

gátló anyagnak a DCCD-nek a hatását kimérni.

A DCCD rizs ionfelvételi kísérleteknél szignifikáns gátló 

anyagnak bizonyult /jelenleg is folyó kísérletek/. SZámos 

irodalmi utalás látott napvilágot, amely a DCCD-t, mint 

feltételezett növényi ATP-áz gátlót Írja le.: Harold /1969/ 

Bonting /1970/, Abrams /1971/, Leonard /1973/ Fliss /1975/.

Saját kísérleteinkben a DCCD hatástalannak bizonyult. A 

DCCD kísérleti alkalmazásánál nagyon fontos az oldhatóság.

A legtöbb kémiai anyag, amely megfelelne a DCCD oldószeréeek 

totálisan gátolja az ATP-áz enzimet. Az ionfelvétel! kísérle

teknél a vegyületet alkoholban oldottuk, ami azonban nagy higi-

-1

1

j
A'I

í
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táskán is gátolja az ATP-ázt, ill. az alkohol okozta gátlás 

olyan mértékű, hogy a DCCD esetleges hatását értékelni nem 

lehet. Hasonló eredményekre vezetett a DMSO, mint oldószer al

kalmazása. Az általunk közöt eredmények enyhe melegítéssel 

készített oldat hatását tartalmazzák.

A továbbiakban a kérdést részletes tanulmányozásnak 

vetjük alá. Terveink között szerepel még egy harmadik felté

telezett gátlószer az oligomycin hatásának tanulmányozása is.

Munkánk toáábbi részében - közvetve - a biológiailag 

aktiv anyagok hatását vizsgáltuk meg az ATP-áz enzim műkö

désére. Az in vitro és in vivo herbicides kezelések rávilá

gítottak az ATP-áz enzim esetleges táplálkozásélettani szere

pére is. A vizkulturás kísérleteknél kapott biztató eredmények 

arra vonatkozóan, hogy nagy hígításban ezek az anyagok ser

kentik a rizsnövény tápanyagfelvételét, szárazanyagtartalmát, 

stb. összhangban vannak az enzimre kifejtett fokozó hatással

/Zsoldos 1973/.

Ez az eredmény azért érdekes, mert a két herbicid hatás-

mechanizmusában, szelektivitásában és kémiai szerkezetében

eltérő. Az eredmények alapján feltételezzük, hogy ezek a nö

vény védoszerek kedvező koncentrácibban komplex módon fokozva 

az anyagcsere hatékonyságát a növény fejlődését serkentik, 

másrészt a gyökér membrán ATP-áz konfigurációját olyan módon 

megváltoztatják, hogy nagyobb aktivitású enzim nyerhető.

Megállapítható, hogy a herbicidekkel való előinkubálás 

finomabb hatáskeresztmetszetét nyújt, mint a növényvédőszer

ben történő nevelés. Feltételezhetően a gyökér epidermisze csak
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korlátozott mértékben engedi át a herbicidet, mig az előin-

kubálás alatt az enzim közvetlenül érintkezik a hatóanyag

gal. Herbicidet tartalmazó oldatban nevelve a növényeket

az akkumulálódással is kell számolnunk.

A Satunr-50 aktiv hatóanyagának az S-/-4klőrbenzil/-N,N- 

-dietilolkarbamátnak- ismereteink szerint- ilyen jellegű 

serkentő hatását még nem Vizsgálták.

A Synrpán-111 egyik komponensének a 2,4,5-T-nek a ser

kentő hatása összhangban van Hertel /1968/, Hager /1971/ 

Kasamo /1973/ azzal a megállapításával, hogy bizonyos indol- 

vázas vegyületek serkentik a növényi ATP-ázok működését.

A herbicidekkel történő vizsgálatoknál azonban nem lehet

figyelmen kivül hagyni, hogy az az anyag amivel dolgozunk csak 

bizonyos százalékban tartalmaz tiszta hatóanyagot, a többi szá

munkra nem ismeretes komponens, feltételezhetően az általunk 

tapasztalt jelenségeket csak részben tulajdoníthatók az aktiv 

hatóanyagnak, a jelenlévő ballaszt anyagok is kifejtenek bi

zonyos hatást.

A növényi, de különösen az állati sejtekből preparált 

ATP-áz- vonatkozásában számos utalás látott napvilágot a 

detergensek enzimaktivitását fokozó hatásáról. A Lubrol-pX, 

Triton, NaDOC általánosan ismertek, mint a membránhoz kötött

enzimek aktiváló ágensei. Az eredmények azt bizonyítják, 

hogy ezek az anyagok a lipid-fehérje kapcsolat megálvoztatásával 

fejtik ki a hatásukat, mintegy felszabadítva az enzimet, rela

tive növelik a fehérje tartalmat. Talán az általunkk vizsgált
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két herbicid kisérő anyagai is, ilyen módon fejtik ki a hatásu

kat. A kérdés eldöntéséhez a tiszta hatóanyag mellett a kisérő 

anyagok hatását is meg kellene vizsgálni.

A kísérletek eredményeiből azt a következtetést vontuk 

le, hogy a herbicidek feltételezhetően a membrán lipid kompo

nenseit befolyásolják. Ezért megvizsgáltuk a Saturn-50 

hatását a rizsgyökér és hajtás lipid összetételére, különös 

tekintettel a foszfolipid tartalomra.

Az 5. táblázat, valamint a 19. ábrán bemutatott eredmények 

igazolni látszanak a feltételezéseinket. Magas herbicid koncent

ráció szignifikáns módon befolyásolta a rizsgyökér mikroszóma 

frakció lipid/protein arányát. A hányados csökkenése a foszfo- 

lipidek mennyiségi változásával magyarázható. Ez az eredmény 

összhangban van Kuiper /1974/ által búza gyökér mikroszóma 

frakcióban tapasztalt változással.

Kísérleti eredményeink alapján feltételezzük, hogy a rizsgyökér 

ATP-áz működésében a foszfolipidek fontos szerepet játszanak a 

feltételezett és általunk rr.ég nem vizsgált szulfolipidek mellett.

Kuiper /1974/ búzánál hangsúlyozta a foszfolipidek szere

pét, megállapítva, hogy a külső körülmények - elsősorban a 

tápközeg sóviszonyai - hatnak a membránfc ill. a mikroszóma 

frakció lipidösszetételére. Rizsgyökémél mi is hasonló ered

ményeket mértünk. Magas sóviszonyok mellett nevelve a növénye

ket a gyökér lipid/protein aránya jelentősen emelkedett az 

alacsony sótartalmú tápoldatban nevelt kontroll értékhez ké

pest. Hasonló eredményekről számolt be Fisher 113S$I és Kahr

/1974/.
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A rizsgyökér mikroszóma frakció viszonylag magas 

foszfolipid mennyisége, valamint a lipid/protein arány értéke 

megmagyarázza a membrán ATP-áz nehéz preparálhatóságát.

A foszfolipidek szerepének tanulmányozása, az ionokkal 

való aktiválhatóság, az egyes biológiai anyagokkal szemben 

mutatott érzékenység alapján megállapíthatjuk, hogy a rizsgyö

kér mikroszóma frakció ATP-áz enzim legnagyobb hasonlóságot, 

a hasonló körülmények között preparált búza ATP-ázzal mutat.

tervezett - munkánknál ezt a viszonylagos pár-A további

huzamot figyelembe fogjuk venni.
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleteink során részletesen megvizsgáltuk a rizsgyökér

mikroszóma frakció ATP-áz enzimét, valamint 2 rizsherbicid

hatását az enzim aktivitásra. Eredményeinket az alábbiakban

összegezzük:

5.10 CaSO^-ban nevelt rizsnövény gyökeréből pre

parálható a legnagyobb ionérzékenységü ATP-áz.

2. A rizsgyökér mikroszóma frakció ATP-áz enzim 30°C

1.

hőmérsékleten, 7,0-es pH értéknél, 100-200 ja!ml fe

hérjetartalom és 5mM Tris-ATP koncentráció jelen

létében maximális aktivitást mutat.

3. Az enzim alapaktivitása 5.10 Na+, 5.10 K+ és 

5.10 Ca++ ion jelenlétében több mint 30 %-al emel

kedik .

4. A Na+ K+ aktiválta, Ca++ jelenlétében működő ATP-áz

enzim a gyökér 1. és 3. szegmentumában mutat legnagyobb

aktivitást.

5. Az ouabain és a DCCD nem hatott az ATP-áz enzim műkö

désére.

6. Az alkalmazott két rizs herbicid in vivo kisérletekben 

10 koncentrációban serkentette a kipreparálható en

zim aktivitását. A Saturn-50-in vitro kisérletekben - 

“ 810 M koncentrációban közel 70 %-os serkentő hatást
_7

fejtett ki. A Synprán-111 herbicid 10 M koncentrációban
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a fiatal hajtás ATP-áz enzimre serkehtoleg hatott. 

7. A Saturn-50 szignifikáns módon csökkentette 5.10 

töménységben a membrán frakció foszfolipid mennyi

ségét.
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VII. A DOLGOZATBA!] HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

adenozin-trifoszfátATP

adenozin-trifoszfatáz, adenozin-foszfohidroláz,Atp-áz

/Е.С. 3.6,1.3./

2,4-diklórfenoxiecetsav2,4-D

N ,N'-diciklohexilkarbodiimid 

3,4-diklór propion-anilid

DCCD

DCPA

difos z forglicerinsavDFGS

dimetilszulfoxidDMSO

3-dimetilamino-karboiiiiinidEDC3-

etiléndiamin-tetraecetsavEDTA

indolecetsavIAA

ß-naftilecetsavNAA

paraklór-metilbenzol

perjódsav, krómsav és foszforwolfrámsav

PCMB

PACP

triklór-ecetsavTCA

tris/hidroximetil/-amino-metán

2,4,5-triklór-fenoxiecetsav-amilészter

TRIS

2,4,5-T
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