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1. BEVEZETÉS

A dolgozat alapjául szolgáló munkát az MTA SzBK Biofizikai Intézetében

végeztem.

A tanulmányozott objektum, a nagy sókoncentrációjú környezetben élő

Halobacterium salinarum (korábban Halobacterium halobium) sejtmembránjában

található bakteriorodopszin (BR) molekula, amely fényenergiát használva protonokat

pumpál a membránon keresztül a sejt belsejéből a külső térbe. Ezen folyamat során a

fényenergia elektrokémiai energiává alakul át. A protontranszlokáció membránpotenciált

(∆Ψ) és pH különbséget (∆pH) hoz létre, amit a sejt a benne lévő proton ATP-szintetáz

segítségével, ADP és szervetlen foszfát jelenlétében a biológiai rendszerekben általánosan

előforduló eneregiaközvetitő és -raktározó anyag, az ATP szintetizálására használ fel.

Mivel a protontranszlokáció jelensége a Mitchell-féle kemiozmotikus hipotézis

szerint minden élő sejt bioenergetikájának az alapját képezi, a mechanizmus megértése

fontos feladat. A mitokondriális és a fotoszintézishez kapcsolódó protontranszlokációs

folyamatok lényegesen bonyolultabbak, mint a BR-ben végbemenők, ezért a

protontranszlokáció molekuláris mechanizmusának megértése ebben az egyszerű

rendszerben nagyobb sikerrel kecsegtet.

A Halobacterium salinarum másik – tudományos szempontból – jelentős

tulajdonsága hogy a sejtmembránjában lévő BR struktúrája és fotokémiai reakciói

hasonlítanak a szemben lévő látópigmentben - a rodopszinban – lejátszódó fotokémiai

folyamatokhoz. A BR vizsgálata tehát lehetővé teszi, hogy mélyebb betekintést

nyerhessünk molekuláris szinten a látás folyamatába.

Ehhez a kutatáshoz szeretnék hozzájárulni a fénnyel módosított BR fotociklusok

protonpumpálási tulajdonságainak vizsgálatával.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A Halobacterium salinarum és bioenergetikája

A Halobacterium salinarum az archaebaktériumok erősen sókedvelő ágához

tartozik. Főleg a nagy sókoncentrációjú tengermelléki sólepárlókban él.

A körülbelül 0,5 µm átmérőjű és 4-10 µm hosszúságú pálcikaalakú baktérium

helyváltoztatásához csillókat használ. Sejtfalát a szabályos hexagonális rácsba rendeződött 200

kDa molekulasúlyú egyfajta glikoprotein és kevés szénhidrát alkotja. Ez a fal veszi körül a

lipidekből felépülő, erősen pigmenált sejtmembránt. A sejtmembrán pigmentáltsága, nagy

karotenoidtartalma a felelős a baktériumoktól benépesült sólepárlók vöröses színéért (W.

Stoeckenius és R. Rowen, 1967).

1. ábra. A Halobacterium salinarum plazmamembránjának néhány
fehérjéje.

Az 1. ábra jelzi a baktérium méretét és plazmamembránjának retinált tartalmazó

négy legfontosabb fehérjéjét. A plazmamembránban elektronmikroszkóppal jól elkülönült

membránterületek, a csak bakteriorodopszint és lipideket tartalmazó úgynevezett

bíbormembrán szigetek (BM) figyelhetők meg (W. Stoeckenius et al. 1978). A protont

pumpáló BR-en kívül a baktérium energetikája szempontjából fontos másik retináltartalmú

fény-hajtotta ionpumpa, a membránon keresztül a sejtbe Cl- ionokat transzportáló

halorodopszin (HR) és a baktérium fototaktikus mozgását a fény intenzitásának és színének
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érzékelésével indukáló két szenzori rodopszin (SR I, SR II) nem aggregált állapotban fordul

elő a membránban (W. Stoeckenius, 1985; D. Oesterhelt és J. Tittor, 1989).

Klorofilszerű pigmentek nem találhatók a Halobacterium salinarumban. A maradék

sejtkomponensek hasonlóak a többi prokarióta sejtkomponenseihez.

A Halobacterium salinarum energiáját két forrásból nyeri. Tápanyagban és oxigénben

dús környezetben a tápanyag elégetésével, oxidatív foszforilációval állítja elő. A sejtmembrán

tartalmazza a légzési láncot b- és c- típusú citokrómokkal és egy citokróm oxidázt. A

baktérium anyagcseréjének fő forrásai az aminosavak, míg a szénhidrátok ebben a

folyamatban jóval kisebb szerepet játszanak (R. Hartmann et al. ,1980).

Ha azonban a környezet nem tartalmaz elegendő tápanyagot és oxigént, akkor a

baktérium képes a fény energiájának hasznosítására is a sejtmembránjában található BR

segítségével (D. Oesterhelt és W. Stoeckenius, 1971; D. Oesterhelt és B.Hess, 1973; D.

Oesterhelt és G. Krippahl, 1973;). Kísérletekkel kimutatták, hogy fény hatására a

baktériumban ATP szintetizálódik (Hartmann et al., 1977). Ez a folyamat a következő

lépésekben történik: az abszorbeált foton hatására a bakteriorodopszin protont pumpál a sejt

belsejéből, a sejten kívüli térbe, ezáltal a sejten belüli protonkoncentráció lecsökken,

protonkoncentráció különbség alakul ki a membrán két oldala között. Vagyis a fény energiája

a protonok elektrokémiai potenciáljává (∆µH) alakul. (∆µH = F∆Ψ -  2,3RT∆pH, ahol ∆Ψ a

membránon kialakuló potenciálkülönbség, ∆pH a protonkoncentráció különbség, F a Faraday

konstans, R a gázállandó és T az abszolút hőmérséklet). Ez a potenciálkülönbség úgy szűnik

meg, hogy a protonok ATP-ázon keresztül visszaáramlanak a sejtbe, miközben ATP

szintetizálódik. Végül is az elnyelt fotonok energiája a Mitchell-elmélettel összhangban, két

lépésben alakul kémiai energiává (P. Mitchell, 1961):

energíája
fotonok

             →     
membrán

µ∆     →     ATP

                  BR proton-     ATP-áz

                                           pumpa     ADP +Pi
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A BR rendszernek több, elméleti és gyakorlati szempontból igen fontos tulajdonsága

van. Az egyik ilyen tulajdonsága az, hogy könnyű a sejtből izolálni és strukturális és

funkcionális tulajdonságait hosszú ideig megőrzi izolált állapotban is. Továbbá ebben az

esetben a protontranszportot egyetlen molekula végzi. Ezért nem meglepő, hogy felfedezése

óta sok vizsgálatot végeztek abból a célból, hogy a bakteriorodopszin protonpumpa részletes

molekuláris mechanizmusát értelmezni tudják. Általánosan elfogadott, hogy a természet által

felkínált ezen egyszerű modellrendszer kutatása a protonpumpák általános elveinek jobb

megértésében fog segítséget nyújtani.

1973-ban Oesterhelt és Stoeckenius ismerték fel a Halobacterium salinarum

membránjában lokalizált BR molekulák protonpumpáló sajátságát, amit a következő döntő

kísérlet bizonyít (D. Oesterhelt és W. Stoeckenius, 1973).

A sejtek szuszpenzióját megvilágítva, a szuszpenzióba helyezett pH-elektród pH-

csökkenést, azaz protokoncentrácó-növekedést jelzett (2. ábra). A megvilágítás után az eredeti

pH állt vissza.

2. ábra. Halobacterium salinarum sejteket megvilágítva a pH csökken,
vagyis a protonkoncentráció növekedik. A fény kikapcsolása után az eredeti

pH áll vissza.

További vizsgálatok bebizonyították azt is, hogy a megvilágítás hatására - rossz

hatásfokkal ugyan – de ATP is keletezik (R. Hartmann et al., 1977). A Mitchell-elmélet

szempontjából különösen fontos volt az a kísérlet, amelyben ATP-áz és BR molekulákat
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tartalmazó vezikulákat megvilágítva ATP-t szintetizáltak (E. Racker és W. Stoeckenius,

1974)).

Az ATP termelés hatékonysága is fontos kérdés a BR és ATP-áz jelenlétében. A

jelenlegi ismereteink szerint 2,8-2,9 transzlokált proton termel egy ATP molekulát. Ha a

protontranszlokácíó hatásfokára 0,6-et tételezünk fel (H.J. Butt, 1990), akkor közel 6 foton

szükséges ahhoz, hogy a Halobacterium salinarum egy ATP molekulát szintetizáljon, tehát az

energia átalakítás hatásfoka meglehetősen alacsony, ugyanis 6 mól fotonnak a kérdéses

hullámhossz tartományban számított energiája kb. 1300 kJ, míg 1 mól ATP molekula hasznos

energiája kb. 30 kJ, ami kb. 2-3%-os hatásfokot jelent (L. Keszthelyi, 1997).

Láthatjuk tehát, mért nem választotta a természet az evolúció során az

energiaátalakításnak ezt a módját és mért fejlesztette ki a fotoszintetikus rendszereket, ahol ez

a hatásfok sokkal nagyobb.

2.2. A BR tartalmú bíbormembránok

A BR molekulák a Halobacterium salinarum plazmamembránjában nem random

eloszlásúak, hanem elektronmikroszkóppal jól megkülönböztethető, kb. 500 nm átmérőjű

szigetekbe koncentrálódva helyezkednek el (W. Stoeckenius és W.H.Kunan, 1968) Ezeket a

BR tartalmú membrándarabokat, színük alapján, bíbormembránoknak (BM) nevezik. A

plazmamembránból biokémiai módszerekkel könnyen izolálhatók (D. Oesterhelt és W.

Stoeckenius, 1974) és megfelelő tárolás estén a bennük lévő BR molekulák aktivitásukat

hosszú ideig megőrzik. A bíbormembránok a BR-en kívül egyetlen más fehérjét sem

tartalmaznak.

A BM röntgen- és elektrondiffrakciós vizsgálatából rekonstruált kétdimenziós térkép

alapján az állapítható meg, hogy a BR molekulák a membránban szigorú rendben, erősen

rögzítetten, kétdimenziós hexagonális kristályrács, egymástól 6,3 mm-re lévő rácspontjaiban

helyezkednek el. Egy-egy pontban 3 BR molekula (trimer) található szabályos háromszögben

(R. Henderson és P.N.T. Unwin, 1975; P.N.T. Unwin és R. Henderson, 1975; R. Henderson et

al., 1990).
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A diffrakciós mintából rekonstruált elektron sűrűségi térkép (3. ábra) világosan

mutatja a rácsot és a rácspontok körüli 3 BR molekula szimmetrikus elrendeződését. Az egy

BR-en belüli sűrűségeloszlást a membránt átszelő 7 α–hélix okozza.

3. ábra. A bíbormembrán elektron diffrakciós vizsgálatokból rekonstruált
kétdimenziós térképe (a membránra merőleges irányból nézve). Egy
rácspont körül három, egyenként hét hélixből álló bakteriorodopszin
molekula helyezkedik el

A rácsadatok birtokában kiszámítható, hogy egy átlagos méretű BM-ben kb. 1,5 x

104 BR található.

Röntgendiffrakciós adatokból a membrán vastagságát ≈5 nm-re becsülik.

Kimutatták, hogy a BM-ek csak lipideket és BR molekulákat tartalmaznak (S.C.

Kushwaha et al., 1976) és valószínűleg nagy fehérjetartalmuk miatt az izolált

membránfragmentumok oldatban nem záródnak be vezikulákat formálva, hanem többé-

kevésbé sík membránlapokat alkotnak.
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2.3. A bakteriorodopszin szerkezete

Ez a fehérje-festék komplex nevét onnan nyeri, hogy szerkezetében és működésének

sok részletében nagyon hasonló a szemben található rodopszinhoz (D. Oesterhelt és W.

Stoeckenius, 1971). Alapvető részei a kb. 26000 Da molekulasúlyú fehérje, és ennek a 216-os

lizin aminosavjához protonált Schiff-bázissal kapcsolódó retinál molekula, a komplex

kromofórja. A BR aminosav szekvenciáját két csoport is meghatározta (Yu.A. Ovchinnikov et

al., 1979; H.G.Khorana et al., 1979). A membránt hétszer átszelő, a membránon belül α–hélix

struktúrát felvevő polipeptid lánc szekvenciája a 4. ábrán látható.

4. ábra. A BR aminosav szekvenciája.

A fehérje 248 aminosavának nagy része (mintegy 70%-a) hidrofób. A bíbormembrán

alacsony hőmérsékletű röntgendiffrakciós vizsgálatai során kapott adatokból az 5. ábrán

látható egyszerűsített 3 dimenziós BR szerkezet alkotható.
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5. ábra. A fényadaptált, alapállapotú BR molekula röntgendiffrakciós
szerkezetek alapján készült sematikus ábrázolása (Sass H.J. és mtsa-i
nyomán, 2000). Citoplazmatikus oldal fent, extracelluláris lent. A fehérje
gerincét szalag jelzi. Kb. középen a retinál. W0 – W9 – vízmolekulák.

A 7 hélix hossza 4 nm körüli, tehát áthidalják a membrán teljes vastagságát. Alsó és

felső végeik így a BM határán, az azt körülvevő közeggel, más részeik pedig a BR

molekulákat összekapcsoló – és ezzel az egész kristályszerkezetet összetartó - lipidekkel

érintkeznek. A hélixek által gyűrűszerűen közrefogott, mintegy 2 nm átmérőjű csatorna

feltehetően a proton továbbítására szolgál. Az ábrán a csatorna néhány (a protontranszlokáció

szempontjából fontosabb) aminosav oldallánca és víz molekula (W0 – W9) külön fel van
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tüntetve. Az extracelluláris részben (az ábrán a retinál alatti rész) 6 víz molekula látható,

amelyek hidrogénhídkötéses láncot alakítanak ki az ebben a térrészben található, ionizálható

aminosavakkal. Ez az elrendezés (a jég protonvezetéséhez hasonlóan) lehetővé teszi felületre

irányuló, a 85-ös aszparaginsav protonáltságától függő protontranszportot (Nagle J.F. és Mille

M. 1981). Ezzel szemben az intracelluláris oldalon a proton útja nem következik világosan a

fehérje állapotából. Mindez meg is felel a várakozásoknak, hiszen amennyiben már

megvilágítás előtt is létezne protonvezető út, mely végigvezet a membrán egyik oldalától a

másikig, a fehérje pusztán protoncsatornaként működne, nem pedig pumpaként. A

citoplazmatikus oldalon a protonvezetés útja a fotociklus alatt jön létre.

2.4. Az alapállapotú bakteriorodopszin spektroszkópiai jellemzői

A sötétadaptált bakteriorodopszin 20oC-on 40% all-transz és 60% 13-cisz retinált

tartalmaz (6. ábra) ( D. Oesterhelt et al., 1973; L.Y.Jan et al.,1974; W.Sperling et al., 1977).

6. ábra. A BR lizin oldalláncához kötött 13-cisz és all-transz retinál.
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Megvilágítás hatására a 13-cisz-izomér all-transz állapotba jut (D. Oesterhelt és

L.Schulmann, 1974). A sötét formát DA, az all-transz formát LA formának nevezzük. Az LA

forma szobahőmérsékleten sötétben kb. 30 perc életidővel alakul vissza DA formává

(W.Sperling et al., 1977). A sötét és fényadaptált formák különböző hullámhosszaknál

abszorbeálnak (7. ábra).

7. ábra. A sötét (DA) és fényadaptált (LA) bakteriorodopszin abszorpciós
spektruma.

Ezekből az adatokból meghatározhatók a 13-cisz és az all-transz retinált tartalmazó

BR molekulák abszorpciós maximumai. A csak all-transz retinált tartalmazó BR abszorpciós

maximuma 568 mm-nél van és ezért ezeket a molekulákat BR568-al jelöljük, míg a csak 13-

cisz retinált tartalmazó molekulák 548 mm-nél abszorbeálnak a legjobban, ezért ezeket BR548-

al jelöljük. A protontranszportáló képesség a retinált all-transz formában tartalmazó

bakteriorodopszinra jellemző (R.Lozier et al., 1976), ezért a továbbiakban alapállapotú BR

alatt a fényadaptált formát fogom érteni.

Mivel egy all-transz retinál protonált Schiff-bázissal oldalban 440 mm-nél

abszorbeál, a fehérje pedig 270 mm-nél rendelkezik abszorpciós maximummal, ezért a BR

abszorpciós spektrumát a retinál és a fehérje közötti kölcsönhatásnak kell tulajdonítani.

2.5. A bakteriorodopszin fotociklusa

A fényadaptált BR egy foton abszorpcióját követően gerjesztett állapotba kerül és

innen több lépésben, termikus gerjesztésű reakciók során, szobahőmérsékleten kb. 10 ms alatt,

visszatér alapállapotába. Eközben a foton energiáját arra használja fel, hogy egy protont
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áthelyezzen a molekula egyik oldaláról a másikra. A 10 ms alatti történések összessége a

fotociklus (R.Lozier et al., 1975; M.C.Kung et al., 1975; N.Dencher és N.Wilms, 1975).

A fotociklus alatt a BR különböző, egymást követő konformációs állapotokba kerül.

Az állapotok abszorpciós maximumának hullámhossza különböző. Ezeket a kvázistabil

konformereket intermediereknek hívjuk és egymást követő sorrendben J625, K600, L550, M412,

N520 és O640 betűkkel jelöljük. Az alsó index az intermedier abszorpciós maximumának a

helyét jelzi nm-ben.

Az egyes intermedierek élettartamát flash-fotolízises mérésekkel határozták meg

(W.V.Sherman et al., 1976; R.Lozier és W.Niederberger, 1977; W.Stoeckenius et al., 1978;

Lanyi J. és Varo G. 1995). Rövid időtartamú, nagy intenzitású fénnyel (pl. lézerrel vagy flash

lámpával) megvilágítva a BR mintát, a fotociklus elindítható, s ezután már

szobahőmérsékleten spontán lejátszódik. A mérőfényt egy intermedier abszorpciós

maximumára (vagy ehhez közeli hullámhosszra) hangolva nyomon követhetők a vizsgált

forma időbeli kialakulásának fázisai. A bomlási kinetikákból meghatározhatók az egyes

konformációk élettartamai, amire vonatkozón számos adat található a szakirodalomban

(W.V.Sherman et al., 1976; W. Stoeckenius et al., 1978; Lanyi J.K. és Váró Gy. 1995).

Abszorpciókinetikai mérések eredményeiből alkotott fotociklus látható a 8.ábrán.

8. ábra. A BR fotociklusa. J, K, L, M, N, O a különböző formák,
intermedierek, amelyeket abszorpciós spektrumuk maximális hullámhossza
és élettartamuk (szobahőmérsékleten) jellemez.
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Az átmenetekhez tartozó időállandók függnek a BR-t körülvevő közeg

paramétereitől (hőmérséklet, pH, ionerősség, nyomás, pH puffer tartalom stb). Az ábrán

feltüntetett összes adat szobahőmérsékletre és fiziológiás környezetre vonatkozik.

Mivel az intermedierek közötti átmenetek termikusan aktivált, elsőrendű reakciók,

ezért az átmenetek sebességi állandójának hőmérsékletfüggéséből meghatározhatók a reakciók

aktivációs entalpiái. Ezek a fotociklus első felében egymásután következő reakciók

(K→L→M→N) esetén nőnek (D. Beece et al., 1981).

Ez érthetővé teszi a mély hőmérsékleti spektroszkópiai módszer szerencsés

alkalmazhatóságát (F.Litvin és S.Balashov, 1977; W.Stoeckenius és R.H.Lozier, 1974).

Ugyanis a mintát elegendően lehűtve bármely reakció tetszőlegesen lelassítható, és ha a

hőmérsékletet emeljük, az illető átmenet megtörténik ugyan, de a következő, nagyobb

aktivációs entalpiája miatt még mindig nagyon lassú maradhat. Így az egymásután következő

állapotok (az N és O formát kivéve) „befagyaszthatók”, és kényelmesen tanulmányozhatók

spektroszkópiai módszerek segítségével.

Gergely Cs.és munkatársai (1997) meghatározták az egyes intermedierek abszorpciós

spektrumait (9.ábra).

9. ábra. Az alapállapotú BR és a fotociklus intermedierek abszorpciós
spektrumai.



15

Az ábrán látható, hogy az M forma kivételével, az intermedierek abszorpciós spektrumai

erősen átfednek az alapállapot spektrumával.

Az UV-tartományban 275 illetve 295 nm-es differenciálspektrum maximummal

ugyancsak észleltek a gerjesztés hatására létrejövő abszorpcióváltozást (B.Hess és

D.Kuschmitz, 1979). A fenti maximumok a tirozin és a triptofán  aromás aminósavak

abszorpciós csúcsaival esnek egybe, ami ezen aminosavak fotociklus alatti aktív szerepének

gondolatát sugallja.

2.6. A protontranszport lépései és az eltolódási fotoáram

A BR egy fotont elnyelve nagyenergiájú állapotba jut, majd innen kb. 0,7-es

valószínűséggel – spektroszkópiailag jól jellemezhető állapotokon (intermediereken) keresztül

- termikusan hajtva, visszatér alapállapotába. A reakciósor lényege az, hogy a kromofór által

elnyelt energia valamilyen módon átadódik a fehérjére, melyen konformációs változás jön

létre. A nagyobb energiájú konformáció energiáját további konformációs változások útján

veszti el, egyrészt a protonpumpálásra fordított munka, másrészt a környezetnek leadott hő

formájában.

A BR-re vonatkozó eddigi ismeretek szerint a fotociklus alatti protonpumpálás lépései

(semleges pH tartományban) nagyjából a következők (J.K. Lanyi, 1993; L.Hartmut et al.,

1999; J.Heberle, 2000; Dér A. és Keszthelyi L., 2001):

A fotociklus L állapotáig a molekula protonakceptorként és -donorként viselkedhető

csoportjainak protonáltsági állapotában változás nem következik be. A protonált Schiff-bázis

az L→M átmenet alatt deprotonálódik és a proton a külső oldal irányában lévő 85-ös,

deprotonált aszparaginsavra megy át. Ez a töltésátmenet indukál egy konformációváltozás

sorozatot a protonleadó klaszterben és ennek eredményeként egy proton (valószínűleg a 204-

es glutaminsavról) leadódik a membrán külső oldalára (Tóth-Boconádi R. et al., 2001, 2000;

J.Heberle et al., 1994).

A következő lépésben (ez az M→N átmenet) a Schiff-bázis reprotonálódik a belső

oldal felől, a 96-os aszparaginsavról.
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Az N→O átmenet alatt a belső oldalról reprotonálódik a 96-os aszparaginsav (itt van a

protonfelvétel).

Majd az utolsó (O→BR) átmenet alatt, az L→M átmenetben protonálódott 85-ös

aszparaginsav a protonját a 204-es glutaminsavnak adja. Így végül egy proton pumpálódik át a

membránon a belső oldalról a külsőre, és a molekula visszajut alapállapotába.

Az egyes fotociklus lépések alatt végbemenő protonugrásokat (nyilak) mutatja a

10.ábra.

10. ábra. A protontranszlokáció lépései a fotociklus alatt.

A fehérjén belüli töltéstranszport kinetikai tanulmányozásához Keszthelyi Lajos és

Ormos Pál dolgozott ki elektromos módszert (Keszthelyi L. és Ormos P., 1980, 1983, 1989).
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A módszer alapját azon felfedezés képezi, miszerint a vizes oldatban lévő bíbormembránok

viszonylag kis (10-20 V/cm) DC elektromos térrel orientálhatók (Keszthelyi L., 1980, 1982;

Barabás K. et al., 1983). Orientációs méréseikből azt kapták, hogy a bíbormembránnak a

felületre merőleges, permanens, elektromos dipólnyomatéka van, és ennek értéke egy BR-re

vonatkoztatva µ(BR)= 2,1x10-28 Cm.

Orientált bíbormembrán rendszeren, rövid fényimpulzus hatására a BR molekulákban

nagyjából egy irányba végbemenő protontranszlokációk eredményeként, a 11.ábrán három

időfelbontásban látható eltolódási fotoáram mérhető.

11. ábra. Orientált és gélben immobilizált bíbormembránok elektromos
válasza flash gerjesztésre.

Ez az elektromos jel előállítható olyan exponenciálisok összegeként, amelyeknek

időállandói megtalálhatók a fotociklus időállandói között. Az időállandók egyezése alapján az

elektromos jel komponensei a fotociklus lépéseihez rendelhetők. A fotociklus alatti optikai és

elektromos történések között tehát kinetikai korreláció van (Keszthelyi L. és Ormos P., 1980).
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Az eltolódási fotoáram időintegrálja nem nulla, ami vektoriális töltéstranszportot

tükröz.

A következő kísérlet még szemléletesebben mutatja az egyirányú töltésáramlást. Ebben

a kísérletben a mintát folytonos fénnyel világítottuk meg és a megvilágítás alatt egy egyirányú,

folytonos áramot tudtunk mérni (12. ábra) másodpercekig (Dér A. et al., 1988).

12. ábra. A gélben rögzített, orientált bíbormembránokat hosszabb ideig
megvilágítva áram mérhető. A lézer impulzus hatására keletkezett jelek

jobboldalt láthatók.

Ezek az elektromos jelek az alapállapotú BR-t tartalmazó minta elektromos válaszai

(flash, illetve folytonos) megvilágításra.

A BR elektromos tanulmányozását - méréstechnikai szempontból - jelentősen

leegyszerűsíti a gél módszer. Az elektromos jel méréséhez szükséges (elektromos

aszimmetriát) orientációt poliakrilamid gél polimerizálásával permanensé lehet tenni, így

mérés alatt nem kell a mintára külső elektromos teret kapcsolni (Dér A. et al., 1985).



19

3. CÉLKITŰZÉS

A fotociklus tanulmányozása során kiderült, hogy az intermedierek fényérzékenyek.

Fénnyel való gerjesztésük nyomán olyan fotoreakciók következnek be, amelyeknek útja nem

egyezik meg az illető intermedierek termikus reakcióival. A fotociklus ilyenkor más úton zárul

(Balashov et al. 1995). A K, L és M formák megvilágításával a ciklus életideje erősen

lecsökken (Oesterhelt és Hess 1973; Litvin és Balashov, 1977; Kalinsky et al. 1978).

Felmerül a kérdés, hogy mi történik ilyenkor a protonpumpálással. A kérdésre a 70-es

években Dancsházy, Ormos és Keszthelyi már részben válaszoltak. Ők a K és M formák

gerjesztésével mérhető eltolódási áramok tanulmányozásával megállapították, hogy ezekben

az esetekben a BR fotociklusa vektoriális töltéstranszport nélkül zárul (Ormos és Keszthelyi

1980; Ormos et al. 1983).

A válasz teljessé tétele érdekében célul tűztük ki, hogy

(a) az L, N és O formák fotogerjesztésével módosított fotociklusokat állítunk elő,

(b) mindhárom fotociklushoz tartozó eltolódási fotoáramot megmérjük és

(c) a mért fotoáramok analízisével a módosított fotociklusok protonpumpáló képességére

következtetéseket vonjunk le.
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4 . ANYAG ÉS MÓDSZER

4.1. A kísérletben vizsgált anyag

a) Vad típusú BR az L, N és O formák tanulmányozásához

Mintául a Halobacterium salinarum R1M1  törzséből Oesterhelt és Stoeckenius módszerével

(1974) izolált bíbor membrán (BM) fragmentumok poliakrilamid gélbe ágyazott, orientált

rendszere szolgált. A minták 1,6x1,6x0,18 cm méretűek voltak és mérés előtt 12 órát 50 µM-

os CaCl2-t tartalmazó mérőoldatban áztak.

b) Pontmutáns BR az N forma tanulmányozásához

A T46V pontmutánst tartalmazó membránokat Lányi János laborjából kaptuk. A 46-os

treoninnak valinra való cseréje az N forma fotociklus alatti akkumulálódását eredményezi

azáltal, hogy a Schiff-bázis protondonorjának (D96) N → O átmenet során bekövetkező

reprotonálódását nehezíti.

c) Pontmutáns BR az O forma vizsgálatához

Az L93A pontmutánst tartalmazó membránokat R. Bogomolni laborjából kaptuk. E mutáns

fotociklusában az O forma már semleges pH tartományban is tranziensen felhalmozódik a

retinál mutáció okozta lassú reizomerizációja (13-cisz→ all-transz) következtében.

4.2. Módszer és mérőberendezés fénnyel módosított fotociklusok tanulmányozásához

Fénnyel módosított fotociklus előállításához BR tartalmú mintánkat két egymást

követő lézerimpulzussal villantjuk meg. Az első lézerimpulzus az előzőleg fényadaptált minta

alapállapotú BR populációjának egy részét fotociklusba viszi, míg a különböző

késleltetéseknél jövő második impulzus a mintában tranziensen megjelenő, vizsgálni kívánt

intermedier gerjesztésével a fotociklus lefolyását módosítja.

A fénnyel módosított fotociklusok tanulmányozásához használt kísérleti berendezés sematikus

összeállítása a 13. ábrán látható.
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13. ábra. A kettős flash-es kísérletekhez használt mérőrendszer sémája. L1
és L2: impulzus üzemű lézerek, M: minta, Pt: platina elektróda, ER:
áramerősítő, DSA: tranziens rekorder, PC: számítógép, FF: folytonos
fényforrás, S1 és S2: interferencia szűrők, FES: fotoelektron-sokszorozó.

Orientált mintán, a fehérjékben végbemenő protontranszlokációk eredményeként

eltolódási fotoáram mérhető. Ez kettős flash-es kísérlet esetén 3 fotociklus elektromos válasza.

A fotociklusban lévő molekuláknak csak egy részét gerjeszti a második flash. Így az első

flash-sel fotociklusba hajtott molekulák egy része normál (perturbálatlan) fotocikluson megy

végig, a másik része pedig módosított ciklusba kényszerül.

Mivel a tanulmányozott intermedierek (L, N és O) abszorpciós spektrumai erősen

átfednek az alapállapot abszorpciós spektrumával, ezért a második flash az intermedieren

kívül a maradék alapállapot-populációból is gerjeszt egy részt. Így alakul ki az ugyancsak

normál, harmadik fotociklus.

Ha elimináljuk a mért elektromos válaszból a két normál fotociklus elektromos

válaszát, akkor az eredményül kapott elektromos jel már a módosított ciklus elektromos

válasza lesz, aminek vizsgálatával a módosított fotociklus protonpumpálására vonatkozó

információhoz juthatunk.

A maradék alapállapot és az intermedierek koncentrációjának fotociklus alatti nyomon

követésére abszorpciókinetikai méréseket végeztünk. Az abszorpciókinetikai mérésekre is

alkalmas mérőberendezés sémája a 13. ábrán látható. A mintát az FF fényforrás fényével
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világítjuk át. A fénysugár két optikai szűrőn (S1 és S2) halad keresztül, melyek az áthaladó

fény hullámhosszát a vizsgált forma abszorpciós maximuma körüli szűk tartományra

korlátozzák. Az áthaladó fény intenzitását egy fotoelektron-sokszorozó (FES) detektálja, mely

egy folytonos, analóg feszültségjelet továbbít egy digitális tárolóba (DSA). A digitalizált jelek

egy számítógépbe (PC) vihetők át további adatfeldolgozásra.

A fotociklus folyamán tranziensen megjelenő intermedier megváltoztatja a mintán

áthaladó mérőfény minta utáni intenzitását. Ezen intenzitásváltozásból a

∆A=-lg(1+∆I/I) (x)

képlet alapján számolt abszorpcióváltozás a tanulmányozott intermedier koncentrációjával

arányos. A képletben I a mérőfény intenzitása a gerjesztetlen minta után, ∆I pedig a mérőfény

intenzitásában beálló változás flash gerjesztés után.

A fényindukálta eltolódási fotoáram mérésére a mintát tartalmazó küvetta két szélén

benyúló platinázott Pt elektródákat használtunk. A poliakrilamid gélmintában a bíbor

membránok orientáltsága olyan volt, hogy a membránok nagyobb részének ugyanaz az oldala

nézett ugyanazon elektróda felé.

A minta hőmérsékletének stabilitása érdekében a küvettát réztömbbe helyeztük,

amelynek furataiban termosztált vizet keringettünk.

Az elektródákon megjelenő fotoelektromos választ Burr-Braun 3554 típusú műveleti

erősítőből házilag épített áramerősítő segítségével erősítettük. A megerősített jelet tranziens

rekorder (Thurlby DSA-524 vagy LeCroy 9310L) digitalizálta. Triggerelését a fotociklust

indító flash végezte fotodióda segítségével.

A jel/zaj viszony növelésére jelátlagolást végeztünk. Ez azt jelenti, hogy a mérést

azonos körülmények között sokszor ismételtük és a kapott jeleket átlagoltuk. Thurlby

használata esetén az átlagolást számítógép végezte, míg LeCroy használatakor maga a

rekorder.

A mérőberendezésben használt fényforrások:

1.) Az optikai mérőfény forrásául 250 W-os wolfram lámpa vagy He-Ne lézer (DS-LHP-

151, Melles Griot) szolgált.
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2.) A fotociklus indításához Nd:YAG lézert (Surelite I-10, Continuum, Santa Clara, CA)

használtunk. Ennek hullámhossza (1064 nm) nem esik a BR abszorpciós sávjába, ezért

frekvencia-kétszerezést végeztünk egy nemlineáris optikai kristállyal (KDP), így egy

532 nm-es fényimpulzust (impulzushossz=5 ns) kaptunk, amely már alkalmas a BR

gerjesztésére.

3.) Az intermedierek gerjesztésére excimer lézerrel (Lambda Physik, EMG 101MSC,

impulzushossz=10 nm) pumpált festéklézereket használtunk. Az L forma

fotogerjesztésére az 553 nm-en világító LC 5530 fluorescein 27 festéket alkalmaztunk.

Az N formát LC 5900 rhodamin 6G festéklézer (581 nm) fényével gerjesztettük. Az O

forma megvillantásához használt festék pedig az LC 6500 DCM (650 nm) volt.

A kettős flash-es kísérletekben az első flash-t mindig Nd:YAG lézer szolgáltatta, és ehhez

képest indítottuk különböző késleltetésekkel a festéklézert. A két flash közötti késleltetést

egy házi gyártmányú programozható időgenerátorral változtattuk.

4.) Az alapállapotú minta folytonos fényű megvilágításához Xenon lámpa (PTI MOD A

1010) széles sávú (legnagyobb áteresztés 536 nm-nél, a transzmisszió 490 és 605 nm-nél

csökken a felére), optikai szűrővel megszűrt fényét használtuk. A fény intenzitását

optikai neutrál szűrővel változtattuk. Az O forma folytonos „vörös” megvilágítása egy

250 W-os wolfram lámpa fényével történt, amit egy 650 nm felett átengedő optikai üveg

szűrővel szűrtünk meg.
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5. KÍSÉRLETEK ÉS EREDMÉNYEK

5.1 Az L intermedier fotogerjesztésével módosított fotociklus elektromos válasza vad
típusú BR esetében

Az L állapot fotogerjesztésével módosított fotociklushoz tartozó töltéstranszportot kettős

flash-es kísérletek segítségével tanulmányoztuk. E kísérletekben a poliakrilamid gélbe

ágyazott , orientált bíbormembrán rendszert az alapállapotú BR abszorpciós maximumához

közeli hullámhosszú, zöld lézerfénnyel villantjuk meg. Ennek következtében a minta teljes

BR-populációjának egy része fotocilusba megy. Ezután egy –hullámhossza szerint az L

abszorpciós sávjába eső, késleltetett- második lézerflash-sel a fotociklus alatt tranziensen

felhalmozódó L forma (kb. 1-2 µs-es időállandóval alakul ki és 60-70 µs-es időállandóval

tűnik el szobahőmérsékleten) gerjesztésével módosított fotociklust hozunk létre és közben

mérjük az elektromos jelet. A mért elektromos válasz a 14. ábrán látható.

14. ábra. Gélbe ágyazott, orientált bíbormembrán rendszer elektromos
válasza két egymást követő lézer flash-re (532 nm, 553 nm). Késleltetési
idő: 4 µs, hőmérséklet: 24°C.

Ez az elektromos jel 3 fotociklus elektromos válaszának az összege. Ebből kell kinyerni a

módosított ciklus szerint működő BR-ek eltolódási fotoáramát. Ennek megtételéhez meg kell

határozni egyrészt az első flash-sel fotociklusba vitt, de a második flash-sel fotociklusukban
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nem perturbált BR-ek elektromos válaszát, másrészt a késleltetésnél alapállapotban lévő BR-

ek (a maradék alapállapot) második flash-re adott elektromos jelét. Ezt a két elektromos

választ két, normál fotociklus szerint működő BR-populáció hozza létre. Ezeknek a mért

elektromos jelből való levonása szolgáltatja az L-állapotukban fénnyel megzavart BR-ek

fotoáramát.

A levonandó elektromos válaszok meghatározásához további olyan kettős flash-es

kísérleteket végeztünk, amelyekben a második flash időbeli helye a teljes fotociklust

végigsöpörte. A 15. ábrán láthatók a második flash indukálta elektromos válaszok gyors

negatív komponensének amplitúdói (négyzetek) a két flash közötti késleltetési idő

függvényében.

15. ábra. A minta második flash-re adott gyors elektromos válaszának
negatív amplitúdói (négyzetek) különböző késleltetéseknél

Az amplitúdók a fotociklus elején erősen változnak, majd 0,4 ms-tól 2 ms-ig egy viszonylag

állandó (Is) tartomány következik (ez látható jól az ábra kinagyított részén) és innen

változásuk a fotociklus kinetikáját (8ms) követve az amplitúdó kb. 25 ms-es késleltetésnél

eléri maximális értékét (I∞). Ilyen, vagy ennél nagyobb késleltetésnél az első flash által

gerjesztett BR-ek már visszajutottak alapállapotukba. Ezért ezeknél a késleltetéseknél kapjuk a

csak alapállapotú BR-eket tartalmazó minta válaszát a második flash-re. Feltételeztük, hogy a

0,4-2 ms-es tartományban a második flash csak az első flash-től érintetlenül hagyott BR-eket
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gerjeszti és, hogy a maradék alapállapotnak a mennyisége ebben a tartományban gyakorlatilag

állandó, ugyanis a BR-ek sokkal lassabban, a fotociklus időállandójával térnek vissza

alapállapotukba. Feltételezésünket a 15. ábrán kívül a 16. ábra is alátámasztani látszik. A 16.

ábrán az üres karikák a különböző késleltetéseknél mért elektromos jelek gyors pozitív és

negatív amplitúdójának az arányát jelzik. Ez az arány kellően nagy késleltetésnél (∆t > 25 ms),

ahol már az összes BR alapállapotban van, az alapállapot elektromos válaszára jellemző. Az

ábra mutatja, hogy ez az arány, kivéve a fotociklusnak azt a részét ahol az L- forma található,

a fotociklus alatt állandó és az alapállapot fotoelektromos válaszára jellemző. Tehát a második

flash csak a maradék alapállapotot és az L-formát gerjeszti a többi itermediert nem.

Szobahőmérsékleten a fotociklus alatt még az M-forma is felszaporodik, de annak abszorpciós

maximuma távol esik a második flash hullámhosszától.

16. ábra. A második flash indukálta elektromos jel pozitív (p) és negatív
(n) amplitúdójának az aránya (karika) a késleltetési idő függvényében.

Az eddigiekből már meghatározható, hogy

a) az első flash a minta BR tartalmának 35%-át viszi fotociklusba,

b) a maradék alapállapotnak második flash-re adott elektromos válasza abban a
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tartományban, ahol az L-forma is jelen van, a teljes alapállapot válaszának a 65%-a

(Is/I∞=0,65).

Ha képezzük a teljes alapállapotú minta (csak alapállapotú BR-eket tartalmaz) második

flash-re adott elektromos válaszának a 0,65-szörösét és az így előálló elektromos jel gyors

negatív amplitúdóját a 15. ábra amplitúdóiból (a 0-500 µs-os tartományban) egyenként

levonjuk, majd ezeknek az értékeknek a –1-szeresét (a 17. .ábrán üres karikák) az L-forma

fotociklus alatti koncentrációváltozásával összehasonlítjuk, akkor a 17. ábrán látható kinetikai

korreláció adódik.

17. ábra. Az L forma koncentrációjának (folytonos görbe) és a neki
tulajdonított elektromos válasz nagyságának (karika) változása az idő
függvényében.

Ez a korreláció bizonyítja, hogy a módszerünkkel meghatározott maradék alapállapot

válaszának levonásával megmaradó jel az L-forma fotoelektromos válasza.

A 17. ábrán a folytonos görbe az alapállapotú BR flash-gerjesztésre adott elektromos

válaszának a B2 (pozitív, µs-es) komponense. Ismeretes, hogy a B2 komponens kinetikája

széles hőmérsékleti- és pH-tartományban követi az L-forma kialakulásának és eltűnésének

kinetikáját, azaz a folytonos görbe az L-forma mennyiségének fotociklus alatti változását

mutatja.
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Szobahőmérsékleten, amint az a 17. ábrán is látható, a fotociklus elindítása után kb.

4µs múlva található a mintában legtöbb L-állapotú BR molekula. Ezért a részletesebb

vizsgálatokhoz (a 14. ábrához hasonlóan) ∆t= 4 µs-es késleltetést választottunk a két lézer-

flash között.

A 18. ábrán három kísérletből származó, három fotoáram látható.

18. ábra. A két flash-es kísérlet 3 fotoárama. Folytonos görbe: a minta
elektromos válasza két, egymást követő flash-re (késleltetés 4 µs).
Szaggatott görbe: a minta elektromos válasza a második flash kitakarása
esetén. Pontozott görbe: a minta elektromos válasza az első flash kitakarása
esetén.

A három kísérlet a következő:

1.) Az első kísérletben a mintát kettős flash-es megvilágítás érte. Az ennek hatására

megjelenő eltolódási fotoáramot az ábra folytonos görbéje mutatja.

2.) A második kísérletben ugyanazt a mintát villantottuk meg ugyanazzal az első flash-sel a

második flash perturbációja nélkül (a második flash-t a minta előtt kitakartuk). Az ebben

a kísérletben mért elektromos jel az ábra szaggatott görbéje, ami a t<4µs-es tartományban

(a perturbáció helye előtt) teljesen átfed az előbbi kísérlet elektromos válaszával. Azzal,

hogy az 1.) és 2.) kísérletekben ugyanazt az alapállapotú mintát, ugyanazzal az első flash-

sel gerjesztettük, biztosítottuk, hogy a két kísérletben azonos számú BR molekula megy

fotociklusba.
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3.) A harmadik kísérletben is ugyanazt a tiszta alapállapotú mintát, az első kísérletbeli

második flash-sel világítottuk meg 4µs-es késleltetésnél úgy, hogy az első flash-t a minta

előtt kitakartuk, de az a mérés triggerelését - az előbbi két méréshez hasonlóan - ellátta.

Az ebben a kísérletben mért elektromos jel a tiszta alapállapotú minta második flash-re

adott elektromos válasza. Ezt mutatja az ábra pontozott görbéje.

Ha az ábra pontozott görbéjének 0,65-szörösét kivonjuk a három fotociklus elektromos

válaszát jelentő, folytonos görbéből, akkor megszabadulunk a 4µs-es késleltetésnél lévő

maradék alapállapotnak a második flash-re adott válaszától. A maradék – a 16. ábra folytonos

görbéje - már csak az L-forma fotogerjesztésével módosított fotociklus és a második flash által

fotociklusukban nem zavart BR-ek (normál fotociklus) elektromos válaszának az összege.

19. ábra. A normál és az L fotogerjesztésével módosított fotociklus
elektromos válaszának az összege (folytonos görbe) és az elektromos válasz
második flash nélkül (szaggatott görbe).

A 19. ábra két fotoárama az első flash-sel fotociklusba hajtott azonos számú BR

molekulától származik, csak míg az egyik esetben (folytonos görbe) fotociklusuk közben a

BR-ek egy része az L-állapot fotogerjesztésével módosított fotociklusba kényszerül (így ebben

az esetben az elektromos válasz két fotociklus elektromos válasza), addig a másik esetben
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(szaggatott görbe) a BR-ek csak a perturbálatlan (normál) fotocikluson mennek végig, és

ebben az esetben az elektromos jel csak egyetlen fotociklus, a normál fotociklus elektromos

válasza.

Ha a 19. ábra fotoáramainak időintegrálját képezzük (20. ábra) a teljes fotociklusra,

akkor máris némi információt nyerhetünk a BR protonpumpáló képességére a két esetben.

20. ábra. A 19. ábra áramainak időintegráljai.

A 20. ábrán látható, hogy az integrál telítési értéke kb. 19%-kal kisebb akkor, amikor a

BR-ek egy része az L-állapotban fotogerjesztést szenved. Ezért kijelenthető, hogy az L-forma

fotogerjesztésével a BR protonpumpáló képessége csökken.

Amennyiben máris feltételeznénk, hogy az L fotogerjesztésével módosított ciklus nem

protonpumpáló, akkor a 20. ábra alapján azt állíthatnánk, hogy a második flash a fotociklusban

lévő BR-ek 19%-át gerjeszti az L-állapotban.

Az L-fotogerjesztésével módosított fotociklus elektromos válaszának a

meghatározásához visszatérünk a 19. ábrához, és feltételezzük, hogy a módosított fotociklus

nagyon gyors (Oesterhelt és Hess, 1973; Litvin és Balashov, 1977; Kalinsky et al., 1978) a

normál fotociklushoz képest, ezért kevéssel a perturbáció után a kinetika már a normál

fotociklus kinetikája. Ha feltételezésünk igaz és a perturbált fotociklus elektromos válaszát is

tartalmazó jelet (folytonos görbe) elosztjuk a csak perturbálatlan fotociklust végző BR-ek
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elektromos jelével (szaggatott görbe), akkor azt várjuk, hogy az arány a perturbációtól

távolabb már állandó. A helyzet valóban ez. Az állandó arányt mutatja a 21. ábra.

21. ábra. A 19. ábra két elektromos jelének aránya a perturbációtól
távolabb.

Az arány értéke 0,81, ami azt jelenti, hogy az első flash-sel fotociklusba vitt BR-ek 81%-a

normál fotocikluson megy végig, míg 19%-a módosított cikluson. A 19. ábra szaggatott

görbéjének 0,81-szerese képezi a 81% normálfotociklusú BR fotoelektromos jelét, amely a 22.

ábra szaggatott görbéje. Ennek a folytonos görbéből való levonásával kapjuk az L

fotogerjesztésével módosított fotociklus áramát. Ez az áram (folytonos görbe) látható a 23.

ábrán.

22. ábra. A folytonos görbe azonos a 19. ábra folytonos görbéjével. A
szaggatott görbe a 19. ábra szaggatott görbéjének 0,81-szerese.
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23. ábra. Az L gerjesztésével módosított fotociklus elektromos válasza a
folytonos görbe. Az elektromos válasz normál fotociklus esetén a szaggatott
görbe.

A 23. ábra szaggatott görbéje pedig azt a fotoáramot mutatja, amely akkor keletkezik, ha az

előbbi mennyiségű BR nem a perturbált, hanem a normál fotocikluson megy végig.

24. ábra. A 23. ábra áramainak időintegráljai.
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A töltéstranszportról tájékoztatást nyújtó fotoáramok időintegrálját a 24. ábra mutatja. Az

ábrán látható, hogy a módosított fotociklus időintegrálja (folytonos görbe) már a µs-es

tartományban telítésbe megy, és értéke kb. 2,6 pC, ami erősen a normál fotociklust jellemző

érték alatt marad. Ha a BR-ek az L-állapotban nem szenvednek fotogerjesztést, akkor a

fotociklushoz tartozó fotoáram időintegrálja a 25. ábra szaggatott görbéje lesz, aminek telítési

értéke kb. 127 pC.

25. ábra. A 23. ábra szaggatott görbéjének időintegrálja a teljes
fotociklusra.

Az irodalomból ismeretes, hogy a BR fotociklusának első felében lévő K és M formák

fotogerjesztésével a fotociklus erősen lerövidül. Ezekben az esetekben a fotociklushoz nem

társul egyirányú töltéstranszport. Az L-formával kapcsolatos kísérleteink és ezek eredményei

alapján állíthatjuk, hogy az L-fotogerjesztésével létrejövő fotociklus hasonlóan viselkedik,

mint az előbb említett két intermedier megvilágításával perturbált fotociklusok. Az L

gerjesztésével a fotociklus felgyorsul, és elmarad a vektoriális töltéstranszport, vagy legalábbis

ilyen esetben a BR protonpumpáló képessége drasztikusan lecsökken.
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Ha az L-forma gerjesztésével módosított fotociklus elektromos válaszából levonjuk

ugyanezen jelnek a perturbáció előtti részét, akkor a 26. ábrán látható fotoáramot kapjuk, ami

az L-állapot fotogerjesztésre adott elektromos válasza.

26. ábra. Az L intermedier fotoelektromos válasza.

Az ábra kinagyított részén látható, hogy az elektromos történések (ebben az esetben is) már a

µs-es tartományban relaxálódnak.
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5.2. Az N intermedier fotoelektromos válasza

Az N intermedier tulajdonságainak tanulmányozásához két mintát használtunk. Az

egyik vad típusú BR-eket, a másik pedig T46V pontmutánsokat tartalmazott orientált módon,

poliakrilamid gélbe ágyazottan. E két mintában a fotociklus alatt szobahőmérsékleten

tranziensen felhalmozódó N formát abszorpciós sávjában flash-sel gerjesztettük a fotociklust

elindító első flash után különböző késleltetéseknél, és az elektromos válaszokat regisztráltuk.

A mért elektromos jelek analízise töltésmozgásokat igen, de vektoriális töltéstranszportot nem

jelez.

5.2.1. Vad típusú BR-en végzett kettős flash-es kísérletek

Ezekhez a kísérletekhez kellő mennyiségű N állapotú BR-re van szükségünk, azonban

ennek a formának a bomlása vad típusú BR esetében, fiziológiás pH tartományban és

laborhőmérsékleten gyorsabb vagy közel azonos, mint kialakulása, ezért ilyen körülmények

között a fotociklus alatt nem halmozódik fel. Mivel az N bomlása alatt történik a deprotonált

96-os aszparaginsav reprotonálódása a membránon kívüli oldatból, ezért ennek a folyamatnak

a nehezítésével, azaz az oldat protonkoncentrációjának csökkentésével elérhető a

tanulmányozni kívánt forma akkumulálódása. Az ilyen körülmények között felszaporodó N

forma fotogerjesztését már optikai módszerekkel tanulmányozták (Brown et al. 1993, 1994;

Zimányi et al. 1993; Druckmann et al. 1993). Esetünkben a gélt áztató oldat pH-ja 9,5 volt.

Az elektromos kísérletek elvégzése előtt meghatároztuk az N-állapotú BR-ek

koncentrációjának fotociklus alatti változását. Ehhez a mintát az N forma abszorpciós

sávjában gyenge, folytonos, He-Ne lézer vörös fényével világítottuk meg és mértük a mintán

átmenő fény intenzitásának alakulását a minta fotogerjesztését követően. A mért

intenzitásváltozásból (az (x) egyenlet szerint) számolt abszorpcióváltozást a 24. ábra a görbéje

mutatja, amelyről feltételezzük, hogy csak két BR populáció, az alap- és az N-állapot,

fotociklus alatti változásának eredménye. Az alap- és az N-állapot abszorpciós spektrumának

erős átfedése az alapja előbbi feltevésünknek. A többi fotociklus intermediernek az

alkalmazott mérőfényre való hatását elhanyagoltuk. Az L forma a vizsgált fotociklus

tartományon kívül esik, az O forma pedig a 9,5-ös pH-n nem szaporodik fel a fotociklus alatt.



27. ábra. Vad típusú BR-rel kapcsolatos elektromos és optikai adatok
feldolgozása. a görbe: flash indukálta abszorpcióváltozás BR tartalmú
mintán 632 nm-nél; b görbe: a minta alapállapot populációjának flash
hatására bekövetkező fakulása a (xx) képlet alapján számolva; c görbe: az a
és b görbék különbsége szolgáltatja az N intermedier időfüggését; pontozott
görbe: a c görbe illesztése (felfutás: 4,0 ± 03 ms, lefutás: 38,1 ± 09 ms);
négyzetek: a minta második flash-re adott gyors elektromos jelének
időintegrálja különböző késleltetéseknél; d görbe: a maradék alapállapot
számított hozzájárulása az előbbi integrál értékhez; körök: a négyzetek és a
d görbe különbsége. pH 9,5, hőmérséklet 24°C.

Az N forma megjelenése abszorpciónövekedést, míg a fotociklust indító flash által

alapállapotukból kihajtott BR-ek abszorpciócsökkenést idéznek elő a mintában a mérőfény

hullámhosszán. Az alapállapotváltozás előidézte abszorpcióváltozás meghatározásához

feltételeztük, hogy 0,8 ms-nál az abszorpciót kizárólag a maradék alapállapot okozza (ilyen

késleltetésnél még nincs N forma). Ennek az értéke –1,96 (az ábráról leolvasható) és ez az

érték a fotociklus időállandójával nullára csökken a következő egyenlet szerint:

∆Aalap= -1,96xexp(-(t-0,8)/38) (xx)

Az előbbi egyenlet segítségével számított b görbe az alapállapot változása következtében

bekövetkező abszorpcióváltozást mutatja. Az egyenletben szereplő 38 a fotociklus

időállandója ms-ban, amelyet az a görbe illesztésével tudtuk meghatározni (τ = 38,1±0,9 ms).

Az a és b görbe különbségeként előálló c görbe mutatja az N intermedier fotociklus folyamán

bekövetkező változását.

Az N forma fotoelektromos válaszának tanulmányozása céljából végzett kettős flash-es

kísérletekben az első a minta BR tartalmának egy részét fotociklusba hajtotta, majd különböző
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késleltetéseknél a tranziensen megjelenő N formát egy második flash gerjesztette. A második

flash indukálta elektromos válaszokat regisztráltuk. Ezen elektromos válaszok µs-os

komponensének időintegrálját a 27. ábrán a fekete négyzet jelzi. Feltételeztük, hogy minden

egyes időpontban mért elektromos válasz az alapállapot és az N forma abszorpciós

spektrumának átfedése miatt e két forma elektromos válaszának az összege.

Az első flash-sel fotociklusba nem hajtott és a fotociklusba hajtott, de onnan a

fotociklus időállandójával alapállapotba visszatérő maradék alapállapot második flash-re adott

elektromos válaszának késleltetési idő (t) függését a következő egyenlet adja meg:

IA(t) = IS + (I∞ - IS)(1- e-t/τ) (xxx)

Az egyenletben szereplő IS közvetlenül a fotociklus elindítása után a második flash-re adott

elektromos válasz időintegrálja. Feltételeztük, hogy ilyen késleltetésnél még nincs N forma,

így a mért elektromos jel az első flash után alapállapotban maradt BR-ek válasza. I∞ az

előzőleg fotogerjesztetlen minta második flash-re adott elektromos válaszának időintegrálja. τ

a fotociklus időállandója.

Az ábrán a (xxx) egyenlettel meghatározott d görbe a maradék alapállapot második

flash-re adott elektromos válasza időintegráljának a késleltetési időtől való függése. Az így

meghatározott maradék alapállapot elektromos válaszának a mért válaszokból (fekete

négyzetek) való levonása szolgáltatja az N elektromos válaszának késleltetési idő függését. A

27. ábrán a fekete körök az N válaszok időintegráljai. Az ábrán látható, hogy az N elektromos

válaszának tulajdonított jelek (fekete körök) egy ideig követik az N koncentrációjának

időfüggését jelző c görbét, majd attól eltérnek. Ezt a viselkedést úgy tudjuk értelmezni, ha

feltételezzük, hogy az N-nek két alállapota van, az egyik fotogerjesztésre elektromosan

válaszol, a másik nem. Ez a következtetés összhangban van, és egyben megerősíti a Zimányi

és munkatársai azon észrevételét, amely szerint a bakteriorodopszin fotociklusában (azt

optikai módszerekkel tanulmányozva) az N-nek két alállapota figyelhető meg (Zimányi et al.

1993; Brown et al. 1994).

A továbbiakban az N-állapot fotoelektromos válaszának részletesebb

tanulmányozásához a két flash közötti késleltetési időt 7 ms-nak választottuk. Ennél a

késleltetésnél a legnagyobb az N elektromos válasza. A második flash-re adott elektromos

választ µs-os és ms-os időfelbontásban is megmértük. Majd az alkalmazott késleltetésnél a



28. ábra. Az N intermedier fotoelektromos válasza két időfelbontásban vad
típusú BR esetén. A: folytonos görbe az alapállapot, pontozott görbe pedig
az N forma elektromos válaszának µs-os komponense. B: folytonos görbe
az N elektromos válasza és időintegrálja a pontozott görbe.

maradék-alapállapot elektromos válaszát az előbbiekben leírtak szerint meghatároztuk és

levontuk a regisztrált jelből. Az így előálló különbség az N fotoelektromos válasza, aminek

µs-os része a 28A ábra pontozott görbéje, a ms-os része pedig a 28B ábra folytonos görbéje. A

28A ábra folytonos görbéje az alapállapot fotoelektromos válaszának µs-os komponense

(összehasonlítás végett van az ábrán). Az N fotoáramának időintegrálja (a 28B ábra pontozott

görbéje) jelzi, hogy az N fotogerjesztése töltésmozgást létrehoz ugyan, de vektoriális

töltéstranszportot nem.

A BR fotociklusának optikai tanulmányozásából ismert, hogy az N intermedier

fotogerjesztése esetén a BR molekula néhány termikusan hajtott lépés után az M állapotba jut

vissza, majd onnan a már megszokott lépéseken (N, O, BR) keresztül folytatja útját az
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alapállapotba (Zimányi et al. 1994; Brown et al. 1993). Tehát az N fotogerjesztése a

fotociklusban egy kis kitérőt eredményez, de az nem változtatja meg a BR protonpumpáló

képességét.

5.2.2.  T46V pontmutánson végzett kísérletek

Az N forma elektromos válaszának tanulmányozásához használt másik mintánk

pontmutánst tartalmazott orientáltan. A mutánsban a 96-os aszparaginsav közelében a 46-os

treonin valinra van cserélve. Ez a csere nehezíti meg a Schiff-bázis protondonorjának az N

bomlásakor bekövetkező reprotonálódását és így már semleges pH tartományban is hosszú

életidejű N állapot figyelhető meg a fotociklus alatt (Brown et al. 1993; 1994).

Megvizsgáltuk a mutáns protonpumpáló képességét. Ehhez a mintát flash-lámpával

villantottuk meg. Az ekkor kapott elektromos válasz (29. ábrán folytonos görbe) időintegrálja

(szaggatott görbe) jelzi, hogy a mutáns protonpumpáló.

29. ábra. Alapállapotú T46V mutáns elektromos válasza. Folytonos görbe a
flash indukálta elektromos áram. Pontozott görbe az áram időintegrálja.

Az N forma tanulmányozásához a vad típusú BR-t tartalmazó mintánál leírt módszert

követtük. Ábrázoltuk a fotociklus alatt átmenetileg felhalmozódó N forma időfüggését. Ez a

30. ábra folytonos görbéje. Majd kettős flash-es kísérletekkel az N forma fotoelektromos

válaszának késleltetési idő függését határoztuk meg. Ezt az ábrán a fekete négyzetek mutatják.
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30. ábra. A T46V mutáns N formájának abszorpcióváltozása flash-
gerjesztés után (folytonos görbe) és az N elektromos válaszának nagysága
(négyzet) a késleltetési idő függvényében.

31. ábra. Az N intermedier elektromos válasza két időfelbontásban T46V
mutáns esetében. A: folytonos görbe az alapállapot, a pontozott görbe pedig
az N forma elektromos válaszának µs-os komponense. B: folytonos görbe
az N elektromos válasza és a pontozott görbe ennek időintegrálja.
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A vad típusú BR-hez hasonlóan itt is jól látszik, hogy az N-nek két alállapota van. Az egyik

fotogerjesztésre elektromosan válaszol, a másik nem.

Az N forma 3 ms-os késleltetésnél mért fotoelektromos válaszának µs-os komponensét

a 31A ábra pontozott görbéje mutatja. Ugyanezen az ábrán a folytonos görbe az alapállapot

elektromos válaszának µs-os komponense. A 31B ábra folytonos görbéje az N fotoáramának

ms-os része, a pontozott görbe pedig a fotoáram vektoriális töltéstranszport hiányát mutató

időintegrálja.

Az előbbiekből látható, hogy a vad típusú BR N formájához hasonlóan viselkedik a T46V

mutáns N-je is. Itt is az N-nek két alállapota van. Az egyik fotogerjesztésre elektromosan

válaszol, a másik nem. Továbbá az N fotogerjesztése nem módosítja a molekula

protonpumpáló képességét ebben az esetben sem.



5.3. Az O forma fotoelektromos válasza

Ezen forma tanulmányozásához használt két minta vad típusú BR-t illetve L93A

pontmutánst tartalmazott. Az alkalmazott módszer pedig lényegében megegyezik az N

formánál ismertetett módszerrel. A fotociklus alatt tranziensen felhalmozódó O formát

fotogerjesztettük különböző késleltetéseknél egy második flash-sel és a regisztrált elektromos

válaszokat analizáltuk.

5.3.1. Vad típusú BR-en végzett kísérletek

32. ábra. Vad típusú BR-t tartalmazó minta elektromos válasza egy 580
nm-es festéklézer impulzusra. Panel a: áram, panel b: az áram időintegrálja.
A mintát körülvevő oldat 50 µM CaCl2-t tartalmazott, pH-ja 4,5 és
hőmérséklete 31°C volt.

Mivel szobahőmérsékleten és fiziológiás pH tartományban a vad típusú BR fotociklusa

alatt az O forma nem szaporodik fel, ezért ebben az esetben is a forma bomlásakor

bekövetkező történéseket nehezítettük a membránt körülvevő oldat pH-jának csökkentésével

és hőmérsékletének emelésével.

Az O forma bomlásakor a Schiff-bázis protonakceptorának (85-ös aszparaginsav)

deprotonálódása játszódik le. A D85-ről a proton a protonleadó klaszter valamely (talán E204)
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csoportjára jut. Azonban az előbbi csoport alacsony pH-n az oldatból protonálódik és ez az O

bomlását lassítja.

Az O forma felszaporodását alacsony pH-n és magas hőmérsékleten optikai

kísérletekkel igazolták (Chizov et al. 1992).

Kísérleteinkben az oldat pH értéke 4,5 volt, a hőmérséklete pedig 31°C. Ilyen

körülmények között megmértük a minta flash indukálta elektromos válaszát (32a. ábra) és

képeztük az időintegrálját (32b. ábra). Az integrál jelzi, hogy az alkalmazott körülmények

között a BR protonpumpáló.

Az O forma elektromos tanulmányozása előtt meghatároztuk koncentrációjának

időfüggését abszorpciókinetikai mérés segítségével. Mérőfényként He-Ne lézer vörös fényét

használtuk. A flash-gerjesztés után mért abszorpcióváltozást a 33. ábra a görbéje mutatja.

Feltételeztük, hogy a mérőfény hullámhosszán csak két forma, az alapállapot és az O forma

abszorbeál. Ezért meghatároztuk az alapállapot fakítását mutató b görbét. Ezt az a görbéből

levonva kapjuk az O forma koncentrációjának fotociklus alatti változását mutató c görbét.

33. ábra. Vad típusú BR-rel kapcsolatos elektromos és optikai adatok
feldolgozása. a görbe: flash indukálta abszorpcióváltozás BR tartalmú mintán
632 nm-nél; b görbe: a minta alapállapot populációjának flash hatására
bekövetkező változása; c görbe: az a és b  görbék különbsége szolgáltatja az O
intermedier időfüggését; négyzetek: a minta második lézerflash-re (650 nm) adott
gyors elektromos jelének időintegrálja különböző késleltetéseknél; d görbe: a
maradék alapállapot számított hozzájárulása az előbbi integrál értékhez; körök: a
négyzetek és a d görbe különbsége. pH 4,5, hőmérséklet 31°C.
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A kettős flash-es kísérletek második felvillanására adott elektromos válaszok gyors

negatív komponensének időintegrálját az ábrán a négyzetek jelzik, amelyekből a különböző

késleltetéseknél található maradék alapállapot elektromos válaszának integrálját levonva a

fekete körök adódnak.

Az optikai és elektromos jelek időfüggésének hasonlósága alapján (habár kisebb-

nagyobb eltérések főleg a 10 ms-nál nagyobb késleltetéseknél előfordulnak) kijelenthetjük,

hogy a leírt módon meghatározott elektromos válaszok az O forma fotogerjesztéséből

származnak.

34. ábra. Az O intermedier fotoelektromos válasza két időfelbontásban vad
típusú BR esetén. A: a görbe az O intermedier, b görbe pedig az alapállapot
flash-re adott elektromos válaszának µs-os komponense. B: a görbe az O
elektromos válaszának ms-os komponense és időintegrálja a b görbe.

0 20 40 60 80

-8

-6

-4

-2

0

2
A

 

x 0.1b

a

ár
am

 (n
A

)

idõ (µs)

0 5 10 15 20 25
-0.5

0.0

0.5

1.0
Bx 103

ba

 

 

ár
am

/tö
lté

s 
(n

A/
nC

)  
(r

. e
.)

idõ (ms)



Az O forma fotogerjesztésével módosított fotociklus protonpumpáló képességének

részletesebb tanulmányozása céljából végrehajtott két kísérlet egyikében a mintát két

lézerfénnyel villantottuk meg. A második flash (λ=650 nm) 4 ms-os késleltetéssel követte az

elsőt. Miután a mért elektromos jelből a maradék alapállapotnak második flash-re adott

elektromos válaszát elimináltuk két (normál + O fotogerjesztésével módosított) fotociklus

elektromos válaszának az összegét kaptuk.

A második kísérletben ugyanazt a mintát ugyanazzal az első flash-sel gerjesztettük a

második flash nélkül, így biztosítottuk, hogy a két kísérletben ugyanannyi BR lett fotociklusba

hajtva, csak míg a második esetben az összes megvilágított BR normál fotocikluson megy

végig, addig az első esetben a második flash perturbáló hatása következtében a BR-ek egy

része módosított fotociklusba jut.

Az első és a második kísérletből származó elektromos válaszok különbsége szolgáltatja

az O forma fotogerjesztésének elektromos válaszát. Ennek µs-os komponensét a 34A ábra a

görbéje mutatja, míg ms-os komponensét és időintegrálját a 31B ábra a , illetve b görbéje. Az

elektromos jel telítésbe menő időintegrálja jelzi, hogy az O forma az alapállapotú BR-hez

hasonlóan egy fényhajtotta protonpumpa.

35. ábra. Vad típusú BR-eket orientáltan tartalmazó minta fotoárama
folytonos zöld (z) és vörös (v) megvilágítás esetén. Nyilak jelzik a fények
be-, illetve kikapcsolását. Zöld fény intenzitása: 2,7x1017 foton cm-2s-1,
vörös fény: 2,08x1017 foton cm-2s-1. A mintát körülvevő oldat 50 µM
CaCl2-t tartalmazott, pH-ja 4,5, hőmérséklete 25°C volt.
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Állításunk megerősítése céljából további kísérleteket végeztünk. Mintánkban

különböző, időben állandó O koncentrációkat állítottunk elő úgy, hogy a mintát az

alapállapotot gerjesztő, különböző intenzitású, folytonos (több 100 ms-os megvilágítás), zöld

fénnyel világítottuk meg. Ilyenkor az alapállapot és az O forma között egy dinamikus

egyensúly jön létre, ami a zöld fény intenzitásának növelésével az O felé tolható. Az így

előállított különböző mennyiségű O formát tartalmazó mintát folytonos, állandó intenzitású

vörös fénnyel világítottuk meg és a megvilágítás alatt az O forma koncentrációjával arányos,

időben állandó vörös áramot tudtunk mérni. A 35. ábrán látható, hogy a folytonos zöld fény

indukálta elektromos áram vörös fény alkalmazása esetén megnő.

Az állandó intenzitású vörös fényre adott áramnövekménynek (a vörös áram

nagyságának) az alkalmazott zöld fény intenzitásától való függése a 36. ábrán látható. Az

ábrán a fekete négyzetek jelzik a vörös áram nagyságát. Látható, hogy zöld fény hiányában is

mérhető vörös áram.

36. ábra. Négyzetek: a vörös áram (zöld + vörös megvilágítás indukálta
áram – csak zöld megvilágítás indukálta áram) függése a zöld fény
intenzitásától (100 = 2,7x1017 foton cm-2 s-1). A vörös fény intenzitása
állandó értéken (2,08x1017 foton cm-2 s-1 ) volt tartva a kísérletek alatt.
Háromszögek: a maradék alapállapot számolt vörös árama. Körök: a
különböző O populációknak tulajdonított vörös áram. Karikák: a minta O
populációjának függése a zöld fény intenzitásától.
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Feltételeztük, hogy a vörös áramnak két forrása van. Az egyik az alapállapotnak, a

másik pedig az O formának vörös fényre adott elektromos válasza. A két áram szétválasztása

céljából meghatároztuk a maradék alapállapotnak a zöld fény intenzitásától való függését

abszorpciókinetikai mérések segítségével.

Az alkalmazott módszer a következő volt:

Különböző intenzitású zöld háttérfénynél 550 nm-es lézerflash-sel villantottuk meg a

mintát és mértük az O forma abszorpciójában beálló változást. Ezen változás nagysága a

maradék alapállapot mennyiségével arányos. A mért abszorpcióváltozások a 37. ábrán

láthatók.

37. ábra. Flash-gerjesztést követően a minta abszorpciójában (632 nm-nél)
bekövetkező változások különböző intenzitású zöld háttérfény esetén. A
háttér-fény intenzitásának növelésével (0 → 100) az abszorpcióváltozás
csökken.

Az abszorpcióváltozás intenzitásfüggésének segítségével meghatároztuk a vörös áram

maradék alapállapot gerjesztéstől származó komponensét úgy, hogy az abszorpcióváltozások

amplitúdóit elosztottuk a nulla háttérfény esetén mért abszorpcióváltozás amplitúdójával és az

így kapott relatív amplitúdókkal súlyoztuk a nulla háttérfénynél mért vörös áramot. Ezeket az

értékeket az ábrán háromszögek jelzik, amelyeknek a négyzetekből való levonása szolgáltatja

az O forma protonpumpálásra rásegítő vörös áramát (ábrán körök) a minta különböző
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intenzitású zöld megvilágítása esetén. A minta O koncentrációját az ábrán karika jelzi. Ennek

meghatározásához szintén abszorpciókinetikai kísérleteket végeztünk.

5.3.2. L93A pontmutánson végzett kísérletek

Ismeretes, hogy a retinál 13-metil csoportjának közelében található 93-as leucinnak a

kisebb méretű alaninra való cseréje megnehezíti az O forma bomlása alatt történő, a fehérje

által termikusan hajtott 13-cisz → all-transz retinál izomerizációt (Delaney et al. 1995).

Az O forma bomlását nehezítő mutáció erősen, kb. 250-szeresre növeli a fotociklus

életidejét. A mutánst ezen tulajdonsága ideális objektummá teszi az O forma

tanulmányozására már semleges pH-tarományban és szobahőmérsékleten is.

38. ábra. (A) Gélbe ágyazott, orientált, L93A mutánsokat tartalmazó bíbor-
membránok elektromos válasza az 530 nm-es lézer flash-re. (B) Folytonos
görbe: az elektromos jel töltéstranszportot jelző időintegrálja. Pontozott
görbe: a minta abszorpciójában bekövetkező változás 632 nm-nél (O forma)
flash gerjesztés után. A mintát körülvevő oldat 50 µM CaCl2-t tartalmazott,
pH-ja 7,5, hőmérséklete pedig 22°C volt.

Flash gerjesztést alkalmazva megmértük a mutáns fotoelektromos válaszát (38A ábra)

és 632 nm-es mérőfényt használva az O forma abszorpciójának fotociklus alatti változását

(38B ábra pontozott görbéje).
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Delaney és munkatársai (1995) cikkükben azt állítják, hogy az L93A mutánsban az

elektromos történések az O forma kialakulásával befejeződnek. Ezzel szemben mi a 38. ábrán

lévő elektromos és optikai jelek kinetikai összehasonlításával azt kaptuk, hogy a mutáns

fotociklusának második felében az optikai és elektromos történések korrelálnak. Az optikai és

az elektromos jel egyaránt két hosszú időállandójú (∼350 ms és ∼1800 ms) komponenssel

bomlik el. A két hosszú komponens létét az O forma két alállapotának (OI, OII) létével

értelmezzük. Az elektromos válasz időintegrálja telítést mutat. A mutáns protonpumpáló. A

38B ábrán a folytonos görbe az elektromos válasz időintegrálja.

39. ábra. Protonleadás és felvétel a fotociklus alatt. Folytonos görbe:
piraninnal és piranin nélkül mért abszorpciók különbsége. Gerjesztő fény:
530 nm hullámhosszúságú flash. Mérőfény: 490 nm. Oldat: 20 µM
bíbormembrán (L93A mutánssal) szuszpenzió 0,15 M KCl-ben, pH 7,5,
22°C, 80 µM piranin. Szaggatott görbe: vad típusú BR piranin jele.

Továbbá tanulmányoztuk a mutáns fotociklus alatti protonleadását és felvételét is

optikai mérések segítségével. Ezekhez a mérésekhez a membránokat körülvevő oldatban

protonindikátorként vízoldékony piranint, mérőfényként pedig 450 nm-es fényt használtunk.

A kísérletben ugyanazt a mintát ugyanazzal a Nd-YAG lézer frekvenciakettőzött (530 nm-es)

fényével villantottuk meg, azonban az egyik esetben az oldat tartalmazott piranint, míg a

másik esetben nem. A két esetben mért abszorpciós jel különbsége (van piranin – nincs

piranin) mutatja az oldat protonáltságának változását a fotociklus alatt. A 39. ábra folytonos
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görbéje a piranin abszorpciós jele. A piranin abszorpciójának csökkenése az oldat

protonkoncentrációjának növekedését (a mutáns leadja a protont), míg növekedése az oldat

protonkoncentrációjának csökkenését (a mutáns felveszi a protont) jelenti. A 39. ábrán a

szaggatott görbe a vad típusú BR fotociklusa alatt lejátszódó protonleadást és felvételt tükröző

piraninos jel. Ezt csak az összehasonlítás végett tettük az ábrára.

A piranin abszorpciós jelének kinetikáját vizsgálva az 1800 ms-os komponensen kívül

350 ms-os komponens nem található a protonfelvételben. Ez a tény azt valószínűsíti, hogy a

fotociklus két O (OI, OII) formája a fotociklusban sorosan helyezkedik el, ugyanis 350 ms-os

időállandóval záruló fotociklus nincs.

40. ábra. L93A mutánssal kapcsolatos elektromos és optikai adatok
feldolgozása. a görbe: flash indukálta abszorpcióváltozás az L93A mutánst
tartalmazó mintán 632 nm-nél. Körök: a minta második flash-re (650 nm)
adott gyors elektromos jelének időintegrálja különböző késleltetéseknél. b
görbe: a maradék alapállapot számított hozzájárulása az előbbi integrál
értékhez. Négyzetek: a körök és a b görbe különbsége.

Mivel az O forma fotoelektromos válaszának tanulmányozásához végzett kettős flash-

es kísérletek és kiértékelések megegyeznek a vad típusú BR-nél már részletesen leírtakkal,

ezért ebben az esetben csak az eredményeket ismertetem.



A 40. ábra a görbéje mutatja az O forma koncentrációjának fotociklus alatti változását,

a négyzetek pedig az O forma második flash-re adott elektromos válaszának a nagyságát

különböző késleltetéseknél. Jól látszik, hogy a négyzetek nagyobb késleltetéseknél már nem

követik az a görbét, amit úgy értelmezünk, hogy a mutáns két O formája közül csak a 350 ms-

os időállandójú OI válaszol a fotogerjesztésre elektromosan.

41. ábra. Az O forma elektromos válasza a 650 nm-es lézer flash
gerjesztésre. (A) Az áram időfüggése. (B) Az áram időintegrálja.

Az OI fotoelektromos válasza a 41A ábrán, ennek protonpumpálást jelző időintegrálja

(telítésbe megy) pedig a 41B ábrán látható. Az O fotogerjesztése ebben az esetben is

protonpumpálásra rásegíteni látszik.

Előbbi állításunk megerősítését célzó további kísérleteinkben a mintát folytonos

fényekkel világítottuk meg. Az alapállapot gerjesztésére használt folytonos zöld fény

(argonion-lézer, 516 nm) intenzitásának változtatásával mérhető elektromos áramok a 42.

ábrán láthatók.

Az áramok növekvő sorrendjében a zöld fény intenzitása 0, 7, 16, 32, 39, 50, 63, 80 és

100 volt. A maximum 100 = 1,9x1017 foton cm-2 s-1 intenzitást jelent. Az elektromos jelek

tetején láthatók azok a változások (vörös áramok), amelyeket a kísérletek alatt állandó
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intenzitáson (7x1017 foton cm-2 s-1) tartott, folytonos, vörös fény (λ > 650 nm) idézett elő a

minta maradék alapállapotának és a stacionáriusan megjelenő O formájának megvilágításával.

A vörös áram előbbi két forrásból származó komponensét optikai mérések segítségével

határoztuk meg. A mintán átmenő 632 nm-es mérőfény intenzitásának a folytonos zöld

megvilágítás hatására bekövetkező változásából számolt  abszorpcióváltozások a 43. ábrán

láthatók.

42. ábra. L93A mutánst orientáltan tartalmazó minta fotoáramai folytonos
zöld (z) és vörös (v) megvilágítás esetén. Nyilak jelzik a fények be- illetve

kikapcsolását.

43. ábra. A minta abszorpciójában bekövetkező változások 632 nm-en
folytonos zöld flash megvilágítás esetén.
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Ezek amplitúdójának az alkalmazott folytonos zöld fény intenzitásától való függését a

44B ábra mutatja. Mivel 632 nm-en főleg az O forma abszorbeál, ezért az előbbi függés

egyben a minta O koncentrációjának zöld fény intenzitástól való függése is.

44. ábra. A: Zöld flash indukálta abszorpcióváltozások amplitúdói
különböző intenzitású zöld háttérfény esetén (az amplitúdók a nulla
intenzitású háttérfénynél mért amplitúdóval vannak lenormálva; m.a.:
maradék alapállapot). B: Folytonos zöld fény indukálta
abszorpcióváltozások nagysága. A mérőfény 632 nm-es volt. A minta L93A
mutánst tartalmazott.

A maradék alapállapot mennyiségének meghatározásához a mintát állandó energiájú

festéklézerrel (550 nm) villantottuk meg. A villantás a minta maradék alapállapot

mennyiségével arányos abszorpcióváltozást idézett elő az előbbi abszorpciós görbéken (43.

ábra). A flash indukálta abszorpcióváltozások amplitúdóit a folytonos zöld fény nélkül mért

abszorpcióváltozás amplitúdójával leosztottuk. Az így kapott arányokat a 44A ábrán

négyzetek jelzik. Ezen arányokkal szoroztuk a folytonos zöld fény nélkül mért  vörös áramot

(42. ábra), hogy a különböző zöld intenzitásoknál megkapjuk a maradék alapállapot vörös

megvilágításra adott elektromos áramát. Majd a mért vörösáramokból a maradék alapállapot

áramát levonva jutottunk az O forma elektromos válaszához. Ennek nagysága (45. ábrán

háromszög) a minta O tartalmával (45. ábrán karika) együtt változik. Ez az eredményünk is
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megerősíti azon állításunkat, hogy az O forma fotogerjesztése rásegít a vektoriális

töltéstranszportra.

45. ábra. L93A mutáns tartalmú minta fotoáramainak függése a folytonos
zöld fény intenzitásától. Négyzet: az alapállapot elektromos válaszának
nagysága; háromszög: az O forma fotoáramának nagysága; karika: a minta
O tartalma.

A folytonos, zöld fény indukálta elektromos áram nagysága a 45. ábrán négyzettel

jelöltük. Látható, hogy ez az áram nő, míg a minta O populációja telítésbe megy a megvilágító

zöld fény intenzitásának növelésével. Az áram és az O forma ilyen viselkedésének

értelmezéséhez feltételezzük, hogy a mutáns fotociklusában fényindukálta rövidzár van. A

fotociklus rövidre zárását valószínűleg az N forma fotonabszorpciója váltja ki, mivel az eléggé

valószínűtlen, hogy az alkalmazott 516 nm-es megvilágító fény a vörösben abszorbeáló O

forma gerjesztésével rövidzárt tudna előidézni.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkámban célul tűztem ki az L, N és O intermedierek fotoreakcióit kísérő

intramolekuláris töltésmozgások tanulmányozását az eltolódási fotoáramok segítségével,

valamint annak meghatározását, hogyan függ a BR protonpumpáló képessége az előbbi

formák fotogerjesztésétől.

Az intermedierek fotoreakcióit és ezekkel együtt a módosított fotociklusokat kettős

flash-es kísérletek segítségével hoztam létre. E kísérletekben a BR molekulákat orientáltan

tartalmazó gélmintákat két egymást követő flash-sel villantottam meg. Az első flash a

fotociklus elindítását, míg a megfelelő hullámhosszúságú és késleltetésű második flash a

fotociklus alatt tranziensen felhalmozódó intermedier gerjesztését szolgálta. Egy ilyen

kísérletben létrejött a tanulmányozott intermedier fotoreakciója és a módosított fotociklus is.

Mivel orientált mintát használtam, ezért az előbbi reakciókat kísérő intramolekuláris

töltésmozgások a külső elektromos körben mérhető eltolódási áramot indukáltak. Ezt az

áramot regisztráltam. A vizsgálatából nyert eredmények és következtetéseimet az alábbi öt

pontban foglalom össze.

1. Az eltolódási fotoáramok analízisével megállapítottam, hogy az L intermedier

fotogerjesztésével a BR protonpumpáló képessége gyakorlatilag megszűnik, és az

elektromos történések a µs-os időtartományban relaxálódnak.

2. Abszorpciókinetikai és elektromos mérésekből megállapítottam, hogy

a.) a vad típusú BR N intermedierjének két alállapota van,

b.) a két alállapot közül csak az egyik fotogerjesztésével mérhető eltolódási áram,

c.) az N fotogerjesztése a BR protonpumpáló képességét nem változtatja meg, és

d.)  az N forma fotoreakcióját ugyan intramolekuláris töltésmozgások kísérik, de eredő

töltéstranszlokáció nem [R. Tóth-Boconádi et al., 1999].

3. A T46V pontmutáns flash gerjesztésével megmutattam, hogy a mutáns protonpumpáló [R.

Tóth-Boconádi et al., 1999].

A mutáns N intermedierjének fotogerjesztésével kapott eredményeim megerősítik az előző

pontbeli (2.) állításaimat [R. Tóth-Boconádi et al., 1999].



4. Vad típusú BR O intermedierjének flash-sel és folytonos fénnyel való gerjesztésével

megállapítottam, hogy az O intermedier az alapállapothoz hasonlóan egy fényhajtotta

protonpumpa, és hogy az O fotogerjesztésével a BR protonpumpáló képessége megnő [R.

Tóth-Boconádi et al., 2001].

5. Az L93A pontmutáns optikai és elektromos tanulmányozásával a következő eredményekre

jutottam [R. Tóth-Boconádi et al., 2003; R. Tóth-Boconádi et al., 2003; R. Tóth-Boconádi

és L. Keszthelyi , 2004]:

a.) Az irodalommal ellentétben azt találtam, hogy a mutáns fotociklusát kísérő optikai és

elektromos történések között az egész fotociklus alatt korreláció van.

b.) Az O intermediernek két (OI, OII) alállapota van.

c.) Optikai módszerekkel tanulmányozva a mutáns fotociklus alatti protonleadását és -

felvételét megállapítható, hogy a két O forma a fotociklusban egymást követően

(sorban) helyezkedik el.

d.) Kettős flash-es gerjesztési módszer alkalmazásával kimutattam, hogy a két O forma

közül csak az OI fotoreakcióját kíséri mérhető eltolódási fotoáram.

e.) A mutáns flash-sel és folytonos fénnyel való gerjesztésével megállapítottam, hogy az

O fotogerjesztése ebben az esetben is a fehérje protonpumpáló képességének a

növekedését eredményezi.



7. SUMMARY

I. PRELIMINARIES AND GOALS

My work deals with the retinal protein bacteriorhodopsin (BR), which resides in the

cell membrane of Halobacterium salinarum (earlier Halobacterium halobium) and pumps

protons when irradiated with light.

The protein molecules form a two dimensional crystalline array, with trimers at each

lattice points. The regions of the plasma membrane that are composed solely of BR and lipids

are called purple membrane (PM), in which the BR molecules are uniformly oriented with the

carboxyl terminus on the cytoplasmic side. The PMs are easy to isolate from the cell. The BR

in these retains full functionality for many months and longer, even at room temperature. In

suspension, PMs (diameter ca. 500nm) remain as flat disks. BR has seven transmembrane

helices oriented perpendicular to the plane of the membrane. A retinal molecule is bound to

the G-helix via a protonated Schiff-base interacting with Lys-216. The retinal is situated

parallel to the membrane plane in the center of the space enclosed by the helices. Upon

absorption of a photon BR undergoes a cyclic series of reactions, in which the protein

successively changes its conformation (the photo cycle). These quasistable conformations are

called intermediates and designated as K, L, M, N and O. Transitions between intermediates

are thermally activated. The intermediates not only differ from one another in conformation,

but also in their optical absorption spectrum, which enabled the investigation of the

photocycle, following its initiation by a flash of light. During the photocycle one proton is

moved across the membrane (vectorial transport). The resulting charge movements in an

external electrical circuit can induce a measurable displacement current. In order to be able to

measure a macroscopic displacement current a large number of identically oriented BR

molecules have to be simultaneously excited. The first requirement can be satisfied by exciting

BR with a powerful laser pulse at an appropriate wavelength. The second requirement can be

achieved by noting that each membrane fragment has a large permanent electric dipole

moment perpendicular to the membrane, hence the initially randomly orientated fragments in

suspension can be aligned by applying a low (10-20V/cm) static electric field. The orientation



can be done in a polymerizable polyacrylamide gel. Gel samples technically simplify the

electrical measurements.

The displacement current induced by a short light pulse serves to elucidate the kinetics

of the proton transport.

The flash induced displacement current has two important properties:

1) The kinetics of the displacement current are closely correlated with those of the

photocycle.

2) The time integral is not zero, implying vectorial charge transport.

From the examination of the electric response information about photocycle kinetics and

the proton pumping behavior can be obtained.

It is known from the literature that the intermediates are light sensitive. The series of

reactions following light excitation of the intermediates no longer correspond to the thermally

activated succession, but follows a different path.

Displacement current measurements established that proton pumping ceases if the K

and M intermediates are photoexcited.

The aim of my work was to determine 1) the photoreactions of the L, N and the O

intermediates and the accompanying intramolecular charge movements with the help of

photoinduced displacement current measurements, 2) how the proton pumping behavior

depends on the photoexcitation of these intermediates.

II. METHODS

I developed a two-flash technique for investigating the photoreactions of the

intermediates and the consequently modified photocycles. In these experiments I illuminated a

gel sample containing oriented BR molecules with two successive laser flashes. The first flash

induced the photocycle while the second one excited the desired transiently accumulating

intermediate by suitable selection of wavelength and delay time. Such experiments elucidated

both the studied intermediate photoreaction and the modified photocycle. Because I used

oriented samples, the accompanying intramolecular charge motions could be measured via the

displacement currents induced in an external electrical circuit. I recorded such currents. The

interpretation of these data is found in part III..

In my experiments I used such samples in which the photocycle intermediates under

examinations accumulated under proper measuring conditions. In wild type BR-containing



samples, at room temperature and neutral pH only the L intermediate accumulates following

flash excitation. Under such condition the rates of formation and decay of the N and O

intermediates occur at comparable rates, hence there is no accumulation. Nevertheless by

choosing other temperatures or pHs, or via point mutations, the decay of these intermediates

can be hindered and the desired accumulation achieved.

For studying the N intermediate I used two gel samples: 1.) high pH (9.5), wild type

BR; 2.) neutral pH, T46V point mutation.

For studying the O intermediate I also used two gel samples: 1.) low pH (4.5), wild

type BR; 2.) neutral pH, L93A point mutation.

I determined the quantity of photocycle intermediate by absorption kinetic

measurement.

III. RESULTS

1.)  From the analysis of the displacement currents I established that photoexcitation of the L

intermediate causes proton pumping to cease, and the induced electrical movements in the

protein relax within microseconds.

2.) From the analysis of the absorption kinetics together with the electrical measurements I

established that: a.) the N intermediate has two substates in wild type BR; b.) only one of

these substates  gives rise to a measurable displacement current following photoexcitation;

c.) photoexcitation of N does not change the protonpumping behavior of BR; d.) certain

intramolecular charge movements accompany the photoreaction of the N intermediate, but

there is no resultant charge translocation [R. Tóth-Boconádi et al., 1999].

3.) I showed that the T46V point mutant pumps protons following flash excitation. The

results with this mutant confirmed the above findings concerning the N intermediate [R.

Tóth-Boconádi et al., 1999].

4.) Using wild type BR, with both flash and continuous excitation of the ground state and the

O intermediate, I established that the light-driven proton pumping activity is similar to,

but greater than, that following excitation of the ground state alone [R. Tóth-Boconádi et

al., 2001].



5.) The following conclusions can be made on the bases of the optical and electrical

measurements of L93A point mutant: a.) In contradiction to the literature, I found that

during the entire photocycle the optical and accompanying electrical events are kinetically

correlated with each other. b.) There are two substates of the O intermediate (OI and OII).

c.) From the optical measurements of  proton release and uptake, using pH sensitive

pyranine dye, during the photocycle with the mutant, I established that OI and OII

substates occur consecutively (i.e. in series). d.) Using two-flash excitation I demonstrated

that only the OI photoreaction is accompanied by a measurable displacement current. e.)

Using flash and continuous illumination, I established that excitation of the O

intermediate increases proton pumping [R. Tóth-Boconádi et al., 2003, R. Tóth-Boconádi

et al., 2003; R. Tóth-Boconádi and L. Keszthely, 2004].



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetem fejezem ki Keszthelyi Lajos akadémikusnak, aki a tudományos

problémák felvetésével és a megoldásukhoz nyújtott segítségével munkámat mindvégig

támogatta.

Ezúton mondok köszönetet Ormos Pál akadémikusnak, az MTA Szegedi Biológiai

Központ Biofizikai Intézete igazgatójának, aki lehetőséget teremtett arra, hogy értekezésemet

elkészítsem.

Őszinte köszönetem Dér András tudományos tanácsadónak (igazgatóhelyettesnek), aki

mindig készen állt szakmai kérdések megvitatására.

Valamint köszönetet mondok a Biofizikai Intézet egész kollektívájának, mivel baráti

támogatásukkal és segítőkészségükkel mindig mellettem álltak.



IRODALOMJEGYZÉK

Balashov S.P.
 Isr. J. Chem. 35 (1995) 415

Barabás K., Dér A., Dancsházy Zs. Marden M., Ormos P.,  Keszthelyi L.
 Biophys. J. 43 (1983) 189

Beece D., Bowne S., Czégé J., Eisenstein L., Frauenfelder H., Good D., Marden M.  Ormos

P.,  Reinisch L.

 Photochem. Photobiol. 33 (1981) 517

Brown L.S., Yamazaki Y., Maeda A., Sun L., Needleman R., Lanyi J.K.
 J. Mol. Biol. 239 (1994) 401

Brown L.S., Zimányi L., Needleman R.,  Ottolenghi M.,  Lanyi J.K.
 Biochemistry 32 (1993) 7679

Butt H. J.
 Eur. Biophys. J. 19 (1990) 31

Chizhov I., Engelhard M., Chernavskii D.S., Zubov B.,  Hess B.
 Biophys. J. 61 (1992) 1001

Delaney J.K., Schweiger U.,  Subramaniam S.
 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92 (1995) 11120

Dencher N.,  Wilms M.
 Biophys. Struct. Mech. 1 (1975) 259

Dér A.,  Keszthelyi L.
 Biochemistry (Moscow) 66 (2001) 1234

Dér A., Hargittai P.,  Simon J.
 J. Biochem. Biophys. Meth.  10 (1985) 295

Druckmann S., Heyn M.P., Lanyi J.K., Ottolenghi M.,  Zimányi L.
 Biophys. J. 65 (1993) 1231

Gergely Cs., Zimányi L.,  Váró Gy.
 J. Phys. Chem. B 101 (1997) 9390

Hartmann R., Sichinger H.D.,  Oesterhelt D.
 Febs Letters 82 (1977) 1

Hartmann R., Sichinger H.D.,  Oesterhelt D.
 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77 (1980) 3821



Heberle J.
 Biochim. et Biophys. Acta 1458 (2000) 135

Heberle J.
 Biochimica et Biophysica Acta  1458 (2000)

Heberle J., Fitter J., Sass H.J.,  Büldt G.
 Biophys. Chem. 85 (2000) 229

Heberle J., Riesle J., Thiedemann G., Oesterhelt D.,  Dencher N.A.
 Nature 370 (1994) 379

Henderson R.,  Unwin P.N.T.
 Nature 257 (1975) 28

Henderson R., Baldwin J.M., Ceska T.A., Zemlin F., Beckermann E.,  Downing K.H

 J. Mol. Biol. 213 (1990) 899

Hess B.,  Kuschmitz D.
 Febs Letters 100 (1979) 334

Hwang S.B., Korenbrot J.I.,  Stoeckenius W.
 Biochim. Biophys. Acta 509 (1978) 300

Jan L.Y.
 Vision Res.  15 (1974) 1081

Keszthelyi L.
 Biochim. Biophys. Acta  598 (1980) 429

Keszthelyi L.,  Ormos P.
 J. Membrane Biol. 109 (1989) 193

Keszthelyi L. és Ormos P.
 Biophys. Chem. 18 (1983) 397

Keszthelyi L.,  Ormos P.
 Febs Letters  109 (1980) 189

Keszthelyi L.
 Methods in Enzymology  38 (1982) 287

Khorana H.G., Gerber G.E., Herlily W.C., Gray C.P., Anderegg R.J., Nikei K., Biemann K.
 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81 (1984) 125

Kung M.C., Devault D., Hess B.,  Oesterhelt D.
 Biophys. J. 15 (1975) 907



Kushwaha S.C., Kates M.,  Stoeckenius W.
 BBA 426 (1976) 703

Lanyi J.
 Biochimica et Biophysica  Acta 1183 (1993) 241

Lanyi J.,  Varo G.
 Israel J. Chem. 35 (1995) 365

Lewis A., Spoonhower I., Bogomolni R.A., Lozier R.H.,  Stoeckenius W.
 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 71 (1974) 4462

Litvin F.,  Balashov S.
 Biofizika 22 (1977) 1111

Lozier R., Bogomolni R.A. és Stoeckenius W.
 Biophys J.15 (1975) 955

Lozier R., Niederberger W., Bogomolni R., Hwang S.,  Stoeckenius W.
 Biochim. Biophys. Acta 440 (1976) 545

Lozier R.H.,  Niederberg W.
 Fed. Proc. 36 (1977) 1805

Luecke H., Schobert B., Richter H., Cartailler J.,  Lanyi J.
 Science 286 (1999) 255

Mendelshohn R., Verma A.L., Bernstein H.I.,  Kates M.
 J. Biochem. 52 (1974) 774

Mitchell P.
 Nature 191 (1961) 44

Nagle J.F.,  Mille M.
 J. Chem. Phys. 74 (1981) 1367

Oesterhelt D. és Hess B.
 Eur. J. Biochem. 37 (1973) 316

Oesterhelt D.,  Krippahl G.
 Febs Letters 36 (1973) 72

Oesterhelt D.,  Schulmann L.
 Febs Letters  44 (1974) 262

Oesterhelt D.,  Stoeckenius W.
 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 70 (1973) 2853

Oesterhelt D.,  Stoeckenius W.
 Meth. Enzymology 31 (1974) 667



Oesterhelt D.,  Stoeckenius W.
 Nature New Biol. 233 (1971) 149

Oesterhelt D.,  Tittor J.
 Trends Biochem. Sci. 14 (1989) 57

Oesterhelt D., Meentzen M.,  Schulmann L.
 Eur. J. Biochem. 40 (1973) 453

Ormos P. Dancsházy Zs.,  Keszthelyi L.
 Biophys J. 31 (1980) 207

Ormos P., Reinisch L.,  Keszthelyi L.
 Biochim. Biophys. Acta 722 (1983) 471

Ovchinnikov Yu.A., Abdulaev N.G., Feigina M.Y., Kiselev A.V.,  Lobanov N.A.
 Febs Letters 100 (1979) 219

Racker E., Stoeckenius W.
 J. Biol. Chem. 249 (1974) 662

Sass H. J., Büldt G., Hehn D., Neff D., Schlesinger R., Berendzen J.,  Ormos P.
 Nature 406 (2000) 649

Scherrer P., Stoeckenius W., Mathew M.K. , Sperling W.
 Biophysical Studies of Retinal Proteins  Frauenfelder H., Honig B.,  Nakanishi K. (Editors)
University of Illinois Press (1987) p. 206

Sherman W.V., Slifkin M.A. , Caplan S.R.
 Biochim. et Biophys. Acta 423 (1976) 238

Sperling W., Carl P., Rafferty Ch.N.,  Dencher N.A.
 Biophys. Struct. Mech. 3 (1977) 79

Stoeckenius W.,  Kunan W.H.J.
 J. Cell. Biol. 38 (1968) 337

Stoeckenius W.,  Lozier R.H.
 J. Supramol. Struct. 2 (1974) 769

Stoeckenius W.,  Rowen R.
 J. Cell Biol. 34 (1967) 365

Stoeckenius W.
 Protein Science 8 (1999) 447

Stoeckenius W.
 Trends Biochem. Sci. 10 (1985) 483



Stoeckenius W., Lozier R.H.,  Bogomolni A.R.
 Biochim. et Biophys. Acta 505 (1978) 215

Stoeckenius W., Lozier R.H.,  Bogomolni R.A.
 Biochem. et Biophys. Acta. 505 (1978) 215

Tóth-Boconádi R., Dér A.,  Keszthelyi L.
 Biophys. J. 78 (2000) 3170

Tóth-Boconádi R., Dér A., Taneva S., Keszthelyi L.
 Eur. Biophys. J. 30 (2001) 140

Tóth-Boconádi R., Keszthelyi L.,  Stoeckenius W.
 Biophys. J. 84 (2003) 3848

Tóth-Boconádi R., Keszthelyi L.,  Stoeckenius W.
 Biophys. J. 84 (2003) 3857

Tóth-Boconádi R., Szabó-Nagy A., Taneva S.G. , Keszthelyi L.
 Febs Letters 459 (1999) 5

Tóth-Boconádi R., Taneva S.G.,  Keszthelyi L.
 J. Biological Physics and Chemistry 1 (2001) 58

 Tóth-Boconádi R., Keszthelyi L.
 J. Biological Physics and Chemistry  (2004, elfogadva)

Unwin P.N.T., Henderson R.
 J. Mol. Biol. 94 (1975) 425

Zimányi L., Cao Y., Needleman R., Ottolenghi M.,  Lanyi J.K.
 Biochemistry 32 (1993) 7669


