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RÖVIDÍTÉSEK

= adenozin 5'-difoszfátADP

= adenozin 5 '-trifoszfátATP

= adenozin trifőszfatáz, vagy ATP foszfohidrolázATPáz

(EC. 3.6.1.3.)

= Coomassie Brilliant Blue G-250CBB

= kritikus micelláris koncentrációeme

= cetil-trimetil-ammónium bromidСТАВ

= ditiotreitolDTT

= etilén-diamin-tetraecetsav (v. acetát )

= etilén-glikol-bisz(^-aminóéter )N,N'-tetraecetsav 

= hydrophile-lipophile balance (hidrofil-lipofil

EDTA

EGTA

HLB

egyensúly)

= litium lauril(dodecil)szulfátLiDS

= nátrium dezoxikolátNaDOC

= nonidet P-40NP-40

= anorganikus foszfát 

= izoelektromos pont 

= nátrium lauril(dodecil)szulfát

Pi
Pl

SDS

= szulfoszalicilsavSSA

= triklórecetsavTCA

= N,N,N'N'-tetrametil-etiléndiaminTEMED

= tris-(hidroximetil)-aminoetánTris



I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Általános bevezetés

A miozin adenozin trifoszfatáz (ATPáz) aktivitásának 

felfedezése óta ( ENGELHARDT és LYUBIMOVA, 1939) a bioké

miai kutatások egyik nagyon lényeges kérdése az, hogy mi

lyen szerepet töltenek be az ATP-t hidrolizáló enzimek a 

különböző sejtekben. Abban már régóta megegyeztek a vélemé

nyek, hogy a sejtekben bonyolult enzimatikus reakciók so

rozatában képződő ATP nem valószinű, hogy hasznositás nél

kül, hő formájában adja le az energiáját. Az első behatóbb 

vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy a sejtekben 

kimutatható ATPáz enzimek működése mindig valamilyen ener

giaigényes folyamattal áll szoros kapcsolatban (pl. aktiv 

iontranszpot, energiaigényes enzimreakciók).

Az ATP-t hidrolizáló enzimek megtalálhatók valamennyi 

élő szervezetben, igy a baktériumokban, a növényi- és álla

ti sejtekben és sejtalkotó részekben . A zöld növények kloro- 

plasztiszaiban kimutattak egy, a tilakoid membránhoz kötött 

fény dependens ATPáz enzimaktivitást ( DILLEY, 1972 ).

Az ATPázok megtalálhatók a különböző aerob és anaerob nit

rogént fixáló baktériumokban is,a nitrogenáz enzim-komplex 

alkotórészeként. Ebben a rendszerben kimutatható redukáló

ágens függő ATPáz enzim által felszabadított energia az 

elektronok aktiválásán keresztül a N^ molekula redukciójá-
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га fordítódik ( HARDY és KNIGHT, 1966 ).

A mitokondriumokban, a belső membránhoz lokalizálható

ATPáz enzim (F-^-ATPáz) résztvesz az oxidativ foszforilá- 

ció végreakciójában keletkező ATP szintézisében, valamint 

a membránon keresztüli aktiv iontranszportban ( RACKER és 

mti, 1960, MITCHELL, 1961).

Az ATPáz enzimeknek az izomműködésben betöltött szerepük 

is rendkívül fontos. Az enzim az aktomiozin rendszer tag

jaként, a miozin és az aktin asszociációs és disszociációs 

átalakulásai során alakítja át az ATP-ben tárolt energiát 

mechanikai impulzussá.

Az ATPáz enzimek jelenlétét bebizonyították az ideg

szövetben is. Mivel a idegműködés biokémiai folyamatai több

ségében energiaigényes reakciók, az idegszövetben megtalál

ható ATPáz enzimek különös jelentőséggel bírnak. Ezért mun

kánk tárgyául ezeknek az enzimeknek a tanulmányozását vá

lasztottuk .

Az utóbbi években végzett kutatások eredményeként, az 

ATPáz enzimműködés számos részletét felderítették, azonban 

még máig sem teljesen tisztázott az a kérdés, hogy a külön

böző típusú ATPáz enzimaktivitások egy, vagy esetleg több 

fehérjéhez rendelhetők-e.

Ebben a dolgozatban modern biokémiai módszerek felhaszná

lásával próbáltunk választadni erre a lényeges kérdésre.

2. Részletes irodalmi áttekintés
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2.1. Az ideqszöveti membránokban előforduló ATPáz enzimek

Az adenozin trifoszfatáz enzimek (ATP foszfohidroláz : 

ЕС. 3.6.1.3.) az ATP terminális foszfátkötését hasitják az 

alábbi séma szerint :

enzim ^ ADP + P.1ATP -

. Az enzim működéséhez Mg2+ ion jelenléte szükséges, de a 

Mg -ionokat, bizonyos esetekben, a Ca -ionok is helyette- 

sithetik. A kétértékű kationoknak az ATP-enzim komplex ki

alakításában van szerepük ( WOLF, 1972 ). Ezt a kétértékű 

kationok jelenlétében mutatott alapaktivitást a Na+ és a 

K+ -ionok jelentősen megnövelhetik ( SKOU, 1957 ).

A különböző fémionok jelenlétében mutatott enzimaktivitá

sok alapján megkülönböztethetünk: Mg2+-ATPáz, Ca2+-ATPáz,

Na + I<+-aktiválható ATPáz, Ca2+Mg2+-ATPáz és l<+-EDTA-ATPáz 

(másnéven "miozin"-ATPáz) enzimeket.

A különböző ATPázok, mint energiátranszformátorok, 

transzport enzimek és kontraktilis fehérjék alkotórészei 

az idegszövetben is megtalálhatók ( SKOU, 1957, HŐSIÉ,

1965, NAKAMARU, 1967 és 1968a ).
2+ 2+- függő ATPáz az ideg-- függő ATPáz és a CaA M£

rendszerben betöltött szerepe a legkevésbé tisztázott. Meg

találhatók az endoplazmatikus retikulumban és más sejtal

kotókban is ( HŐSIÉ, 1965, GERMAIN és PROULX, 1965, KADOTA 

és mti, 1967, NAKAMARU, 1967 és 1968a ). Feltételezhetően
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a szarkoplazmatikus retikulum membrán l<+-EDTA-ATPázához 

hasonló funkciót töltenek be az idegszöveti kontraktilis 

fehérjék ATPáz alkotórészeiként ( BERL és PUSZKIN, 1970, 

TSUDZUKI, 1979 ).

2+-ATPáz egyik tipusa az ún. F^-ATPáz résztvesz a mi- 

tokondrium membránon keresztüli proton transzpotban

A Mg

( MITCHELL, 1961, NICHOLLS, 1978 ).

KHAN és OCHS (1974) feltételezése szerint, a Mg2+ -ATPáz és
2+ -ATPáz szolgáltatja az idegrostokban végbemenő "las

sú" axoplazmatikus transzporthoz szükséges energiát is.

2+-ATPáz, mint ekto-enzim is megtalálható 

az idegszövetben. A preszinaptikus membrán külső oldalán 

elhelyezkedve, feltehetően a transzmitter kibocsájtáskor 

kiürülő ATP-t hasitják el ( NAGY és mti, közlés alatt ) és 

az igy felszabaduló energia különböző, a transzmitter ki- 

bocsájtással kapcsolatos folyamatok beindítására használó-

a Ca

2+ és a CaA Mg

d i к el.

A Na+K+- aktiválható ATPáz enzim elsősorban a szinap- 

tikus plazmamembránban található nagy mennyiségben, de a 

sejt mikroszóma frakciója is jelentős Na+K+-ATPáz enzimak

tivitással rendelkezik ( SKOU, 1957, HŐSIÉ, 1965 ).

Ennek az enzimnek, amely azonosítható a Na+I<+-pumpával,

• különösen fontos szerepe van az idegsejtek működésében, Ez 

az ATPáz enzim végzi a Na+ és a l<+ ionok sejtmembránon ke

resztüli aktiv transzportját , azaz biztosítja a sejtek nyu-
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galmi potenciáljához szükséges egyenlőtlen ioneloszlást 

a sejtmembrán két oldalán azáltal, hogy a koncentráció 

gradiens ellenében kipumpálja a Na+ ionokat a sejtből 

( SKOU, 1965 ):

enzim 2I<+ + 3Na+ + ADP + P. i e í

( WHITTAM és AGER, 1965, SCHWARTZ és mti, 1972, GLYNN és

2K+ + 3Na+ + ATP + Ho0 - ex 2 T

KARLISH, 1975 ), ahol az e és az i indexek a sejten kivüli 

(extracelluláris), illetve a sejten belüli (intracellulá- 

ris) ion koncentrációkat jelölik.

A Ca2+Mg2+-ATPáz,vagy másnéven a Ca2+-pumpa enzimet

először vörösvértest membránokban mutatta ki SCHATZMANN

és ROSSI (1971). Működését széleskörűen tanulmányozták a 

vörösvértest és a szarkoplazmatikus retikulum membránok

ban. Feltételezhetően - a Na + I<+-pumpához hasonlóan - a Ca 

ionok koncentráció gradienssel•szembeni aktiv transzport

jában játszik szerepet ( SCHATZMANN , 1973, BLACK és mti, 

1980, SARKADI, 1980 ). Az enzim a következő reakciót kata

lizálja :

2+ •

enzim v 2+2+l-2Ca + ATP + Ho0 í e 2 l-2Ca^ + ADP + P.1

( SCHATZMANN, 1975, HASSELBACH, 1979 ).
2+ 2+Ca Mg -ATPázt kimutatták az emlős agy szubcellu- 

láris frakcióiban, igy a mikroszóma frakcióban is ( NAKA- 

MARU, 1968a, OHASHI és mti, 1970, ROUFOGALIS, 1973, DAVORS

és ROSS, 1981 ). Az enzim működése szoros kapcsolatban áll
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a neurokémiai transzmisszióval, mivel a transzmitterek
2+leadását nagymértékű Ca beáramlás előzi meg ( KATZ és 

MILEDI, 1967, BLAUSTEIN, 1975 ). Az igy kialakult Ca2+ 

lesleget a transzmitter kiürülés után, feltehetőleg a 

Ca2+Mg2+-ATPáz eltávolítja az intracelluláris térből.

f e-

Az ismertetett ATPáz enzimek kinetikai sajátosságait

és működési mechanizmusát már részletesen felderítették.

Azonban, sem az idegszövet, sem pedig bármely más szövet 

esetében nem lehet egyértelműen állást foglalni abban a kér

désben, hogy a különböző típusú kétértékű kation függő ATPáz 

enzimaktivitások egy, vagy több fehérjéhez rendelhetők-e.

A kinetikai adatok eléggé ellentmondóak:

SKOU (1965) szerint a Na + I<+-aktivált ATPáz a Mg' 

együtt található az idegmembránokban és a két enzim kineti

kai sajátságai nagyon hasonlóak ( LIN és MASSARO, 1977 ).

Más kutatók szerint, a különböző kation függő ATPáz enzi

mek (Na + I<+-ATPáz, Mg2+-ATPáz, Ca 

ATPáz) lényegesen különböznek egymástól kinetikai sajátsá

gaik (pH-, szubsztrát- és ion-függés) tekintetében ( OHASHI

2+ -ATPázzal

-ATPáz és a Ca2+Mg2+2+

és mti, 1970, WOLF, 1972, ROUFOGALIS, 1973, ROBINSON, 1981 ).

Laboratóriumunkban végzett vizsgálatok szerint is, a 

tengerimalac agykéregből izolált szinaptikus vezikula frak

ciókban talált kétértékű kation függő ATPáz enzimek mind 

stabilitás, mind pedig detergensekre való érzékenység te

kintetében különböznek egymástól ( NAGY, 1979 ).
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Az azonosság vagy különbözőség egyértelmű eldöntése 

csak a tisztított enzimek alegységszerkezetének összeha

sonlítása, vagy gélelektroforézis utáni aktivitásfestéssel 

kombinált fehérjekémiai vizsgálatok alapján lehetséges.

2.2. Az ATPáz enzimek elválasztása és tisztítása

Az ATPáz enzimek hagyományos biokémiai módszerekkel 

történő tisztítására többféle eljárás ismert. Ezen eljárá

sok közös jellemzője, hogy a membrán-kötött ATPáz enzime

ket valamilyen detergenssel történő szolubilizálás után 

ultracentrifugálásos, vagy kromatográfiás elválasztásnak 

vetik alá, majd pedig ammonium szulfátos kicsapással tisz

títják tovább, s ennek végeredményeként meglehetősen nagy 

tisztaságú ATPáz enzirnprépa rátumot nyernek. A különböző 

kation függő ATPáz enzimek tisztítása után, az alegység

szerkezetük ismeretében választ, lehetne adni a bevezető

ben felvetett kérdésre. Jelenleg azonban, csak a NaTl<+- 

ATPáz ( O0RGENSEN, 1971, DIXON és HOKIN, 1978, LANE és mti, 

1979 ) és a Ca2+Mg2+-ATPáz ( NESTRUCK-GOYKE és HASSELBACH, 

1981 ) hagyományos biokémiai módszerekkel történő tisztí

tását sikerült megoldani.

Minden ma ismert ATPáz tisztítási eljárás első lépése az 

enzimek "kiszabadítása" a membránból, ezért ezzel a kér

déssel külön fejezetben foglalkozunk.

2.2.1. Az ATPáz enzimek szolubilizálása

Az ATPáz enzimek a biológiai rendszerekben legtöbb-
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szőr membrán-kötőtt állapotban, a foszfolipid kettős ré

tegbe mélyen beépülve, erős ionos, valamint hidrofób köl

csönhatásokkal stabilizálódva fordulnak elő.

Az ilyen membrán-kötött enzimek fehérjekémiai vizsgálatának 

kezdeti, s egyben legfontosabb lépése az enzimeknek a memb

ránból történő kiméletes kiemelése, azaz szolubilizálása.

A szolubilizálás legfőbb nehézsége az enzimaktivitás meg

őrzésében rejlik, ugyanis az ATPáz enzimek működéséhez egy 

meghatározott lipidkörnyezetre van szükség ( TANAKA és

ABOOD, 1964, TANAKA és STRICKLAND, 1965, KUMMELBERG és

PAPAHADDOPOULOS, 1972 ).

A membrán-kötött enzimeknek a foszfolipid kettős ré

tegből való kiszakitására gyakran használatos eljárások, az 

ultrahangos kezelés ( HŐSIÉ, 1965 ) és s szerves oldósze

rekkel történő extrahálás ( TASHIMA, 1975. APPS, 1979 ) 

a legtöbb esetben nem alkalmazhatók a membrán-kötött ATPáz 

enzimek szolubilizálására. Ugyanis, ezen módszerek haszná

latakor az enzimfehérje alegységeire eshet szét, vagy irre

verzibilisen denaturálódhat.

A ma ismert eljárások közül a detergensekkel történő 

kezelés a legáltalánosabban elterjedt és legmegfelelőbb

módszer a membrán-kötött ATPáz enzimek szolubilizálására.

A detergens kezelés során az enzimek megőrzik eredeti szer

kezetüket, sőt az aktivitásukhoz szükséges lipidkörnyezet 

a detergens micellák segítségével biztosított. De mint
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minden membrán-kötőtt enzim, az ATPázok is, lipid- és fe

hérjekörnyezetüktől függően, más-más tipusú detergenssel 

és más-más detergens koncentrációk mellett szolubilizálha- 

tók ( ROUFOGALIS, 1973 ). A legismertebb detergensek cso- 

portositását az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Az ionos detergensek közül a legáltalánosabban hasz

nált a nátrium laurilszulfát (SDS). Az SDS kezelés nyomán 

azonban a membrán-kötött enzimek többnyire elveszitik az 

aktivitásukat, mivel a fehérjemolekula polipeptidláncaira 

bomlik. Ugyanakkor, az epesókhoz, az ionos detergensek egy 

másik jól ismert csoportjához tartozó nátrium dezoxikolát 

(NaDOC) és a szaponin a legtöbb esetben nemidéz elő nagy

mértékű inaktiválódást, sőt bizonyos esetekben aktivációs 

hatást is képes kifejteni a megváltozott "lipidkörnyezete" 

révén ( ROUFOGALIS, 1973 ).

A nemionos detergensek közé többségükben szintetikus 

vegyületek tartoznak, mint pl. a Triton- , Lubrol- és 

Tween-félék. Ezek a detergensek a hidrofób oldalláncok mé

retétől függően igen eltérő tulajdonságokkal rendelkezhet

nek. Azonban mindegyikre jellemző, hogy hatásukra az enzi

mek jelentős része nem vesziti el az aktivitását.

A fenti tényeket figyelembe véve, tehát a membrán

kötött enzimfehérjék szolubilizálására, azok aktivitásának 

megőrzése mellett, a nemionos detergensek, valamint az epe

sók csoportjába tartozó NaDOC a legalkalmasabbak. Mindkét



1. táblázat: A legismertebb detergensek csoportositása 

és jellemző adataik

Detergens tipus eme ( mM ) Aggregáció számDetergens HLB

nátrium laurilszulfát 

(SDS )
anionos 8.20 62

cetiltrimetil ammonium 

bromid (СТАВ)
kationos 1690.92

IONOS I
nátrium dezoxikolát 

(NaDOC)
epesók 4-6 4-10 I—1о

I
szaponinok szaponin 8-10 60

Triton X-100 13.5 1400.24

к 17.5Triton X-305 0.60-0.70

Lubrol WX 14.9 0.02-0.06
NEMIONOS

Nonidet P-40 13.1 0.29

A táblázat adatait HELENIUS és SIMONS (1975), illetve (x) Mc CUTCHEON'S (1973) 

közleménye alapján állítottuk össze.
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esetben a detergens molekulák a membrán kettős rétegébe 

behatolva, egyes foszfolipideket helyettesíteni képesek 

az enzim környezetében ( DEAN és TANFORD, 1977 ), A fosz- 

folipid kettős réteg detergenssel történő telitése végered

ményben egy fázisátmenetet (lamella-micella) eredményez. A 

fázisátmenet befejeződése után kevert, lipid-detergens-pro- 

tein micellák alakulnak ki a közegben ( HELENIUS és SIMONS,

1975 ).

Az igy micellába zárt enzim molekulák többsége megőrzi ak

tivitását, mivel a detergens molekulák mintegy helyettesí

tik az enzimeredeti lipidkörnyezetét ( DEAN és TANFORD,

1978 ).

A hagyományos biokémiai módszerekkel történő tisztí

tás az idegszövet eredetű membránok esetén különösen nagy 

nehézségbe ütközik. Egy-egy ATPáz enzim teljes kitisztítá

sa olyan hosszú időt vesz igénybe, amely az enzimek aktivi

tásának károsodásához, sőt teljes elvesztéséhez vezethet.

2.2.2. A szolubilizált ATPáz enzimek gélelektroforézis

utáni kimutatása .

A különböző kation függő ATPáz enzimek elméletileg 

egy lépésben szétválaszthatok poliakrilamid gélelektrofo- 

rézissel. A szolubilizált ATPáz enzimek gélelektroforézist 

követő aktivitás alapján történő elválasztása igy sokkal 

gyorsabban és közvetlen választ adhat az előzőekben fel

vetett kérdésre.
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A Na*l<+-ATPáz ( O0RGENSEN, 1971, DIXON és HOKIN, 1978, 

LANE és mti, 1979 ), illetve a Ca2+Mg2+-ATPáz biokémiai

tisztitással elöállitott preparátumaiból SDS poliakrilamid 

gélefktroforézissel meghatározták azok alegységszerkezetét, 

valamint az alegységek molekulasúlyait ( LANE és mti, 1979, 

HASTINGS és REYNOLDS, 1979, MELGUNOV és AKIMOVA, 1980 ). 

Azonban, mint azt a 2.2.1.-es fejezetben említettük, az 

SDS kezelés hatására az ATPáz enzimek elveszítik aktivitásu

kat, igy funkció szerinti azonosításukat ezek a vizsgála

tok nem tartalmazzák.

Az irodalomban az ATPáz enzimek nemionos detergens je

lenlétében végzett gélelektroforézis utáni enzimaktivitás 

festésével csak igen kevés közlemény foglalkozik. Először 

KAHLENBERG és mti-nak (1969) sikerült 4 %-os poliakrilamid 

gélen (pH:7.5), Lubrol WX-el szolubilizált marha agy mik-

roszóma preparátumból kimutatni egy halvány és diffúz

a Na +1<+ - ATPáz aktivi-Na+K+-ATPáz aktivitás sávot. Azonban,

tás mellett az agymikroszóma frakcióban mérhető más kétér

tékű kation függő ATPáz enzimaktivitásokat nem sikerült 

láthatóvá tenniük a gélen az ammonium molibdátos előhíváson 

alapuló ( AMES, 1966 ) aktivitás festési módszerükkel.

APPS és GLOVER, 1978-ban szintén megpróbáltak elkü

löníteni a különböző kation függő ATPáz enzimeket. Az NP- 

40-el szolubilizált kromaffin granulum frakcióból, a 6 %-os 

poliakrilamid gélelektroforézis után, nekik is csak egy
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2+ -ATPáz aktivitás sávot sike-diffúz és nagyon halvány Mg 

rült kimutatniuk az ólomnitrátos festésen alapuló aktivi

tásfestési módszerükkel.

Sajnos, az ismertetett módszerek legnagyobb hátránya 

az, hogy az alkalmazott gélelektroforetikus rendszerek fel

bontása és az aktivitásfestési eljárás érzékenysége nem 

megfelelő. Ezenkivül, a módszerek reprodukálhatósága sem 

megfelelő. Általában az elektroforézis során komoly nehéz

ségeket okoz az enzim szolubilizálásához használt detergens 

jelenléte.
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II. CÉLKITŰZÉSEK

Az irodalmi áttekintésből kitűnik, hogy az eddigi is

mereteink alapján nem tudunk egyértelmű választ adni arra 

a kérdésre, hogy az idegszövetben mérhető különböző kation 

függő ATPáz enzimaktivitások mögött egy, vagy több fehérje 

áll-e. E kérdés megválaszolásához nem tudtuk a szokásos 

és jól ismert enzimtisztitási eljárásokat követni, mivel 

ezekhez az eljárásokhoz szükséges nagy mennyiségű kiindulá

si anyag előállitása idegszövet eredetű membránok esetében 

igen nehezen valósitható meg.

Az idegszövet eredetű membránokban egyik legnagyobb 

mennyiségben előforduló Na+K+-ATPáz vizsgálatával nem fog

lalkoztunk. Ennek az az oka, hogy a Na+K+-ATPáz enzimek a 

legkülönbözőbb szövetekből történő tisztítása megoldott és 

igy a pontos alegységszerkezete és azok molekulasúlya is 

jól ismert. Részletesen foglakoztunk viszont a kétértékű 

kation függő ATPázok elválasztásával és jellemzésével.

Kísérleteinkhez patkány nagyagykéregből izolált mik- 

roszóma frakciót használtunk, a következő meggondolások 

alapján: a mikroszóma frakciót viszonylag könnyű nagy tisz

taságban előállítani és mindegyik ion függő ATPáz enzimak

tivitás jól mérhető benne.

A nemionos detergens jelenlétében végzett, DAVIS-fé- 

le "nativ'" gélelektroforézis utáni aktivitásfestés mutatko

zott a legalkalmasabbnak a mikroszómális kétértékű katr^S^v
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függő ATPáz enzimek elválasztására és tisztítására. Ezt 

megelőzően, azonban meg kellett állapitanunk az enzimek 

szolubilizálásának és gélelektroforetikus szétválasztásá

nak optimális körülményeit .

1. Ki kellett dolgoznunk egy olyan szolubilizálási eljá

rást, amely használatakor a különböző kation függő 

ATPáz enzimek megőrzik aktivitásukat,

2. Másrészt ki kellett fejlesztenünk egy olyan, jól repro

dukálható a./ gélelektroforetikus rendszert és

b ./ aktivitásfestési eljárást, amellyel a nem

ionos detergens jelenlétében a kétértékű kation függő 

ATPáz enzimek kimutathatók és elkülönithetők egymástól.

Célul tűztük ki továbbá azt, hogy az igy szétválasz

tott kétértékű kation függő ATPáz enzimek alegységszerke

zetére megpróbáljunk információkat szerezni az aktivitás 

sávoknak megfelelő fehérje frakciók SDS gélelektroforézi- 

ses és izoelektromos fókuszálással történő analízisével.

Az igy kidolgozott szolubilizálási és gélelektrofore

tikus módszer - mint egyetlen lehetséges eljárás - felhasz

nálásával, további munkánk tárgyát képezi a különböző ideg

szövet eredetű membrán frakciókban mérhető ATPáz enzimak

tivitások kimutatása és összehasonlitó vizsgálata.
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III. ANYAGOK és MÓDSZEREK

1. Anyagok

A speciális reagensek többsége SIGMA (Chemical, Со.,

St. Louis, Mo. U.S.A.) gyártmányú volt, kivéve néhány fi

nomvegyszert: pl. nátrium laurilszulfát (SDS : SERVA Fein- 

biochemica, BRD), N,N'-metilén-biszakrilamid (BDH Chemicals 

Ltd., Poole England), nonidet P-40 (FLUKA AG, Switzerland),

LMW molekulasúly standard kit (foszforiláz b, marha szérum 

albumin, ovalbumin, karbonsav anhidráz, tripszin inhibitor, 

oó-laktalbumin : PHARMACIA Fine Chemicals AB, Uppsala, Swedwen ), 

amfolin (pH:3.5-10) (LKB, Sweden), aquacide I-A (CALBIOCHEM 

Behring Corp., La Jolla, Ca. U.S.A,). A többi vegyszer 

REANAL alt. minőségű volt.

2. Módszerek

2.1. A mikroszóma frakció előállitása

A mikroszóma frakciót NAKAMARU és KONISHI (1968b) 

módszerének kisebb módosításával, az 1. ábrán összefoglal

tak szerint, patkány nagyagykéregből nyertük. A szepará

lást mindvégig hidegszobában, +4°C-on végeztük. A kísérle

tekhez 20 db mindkét nemű, PVG/C törzsből származó, 200- 

250 g-os patkányokat használtunk.

A mielin réteg eltávolítása után az agykéreg szürke- 

állományát (kb. 0.5 g/állat) 10-szeres térfogat (térfrsúly)
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PATKÁNY NAGYAGYKÉREG

SZÜRKEÁLLOMÁNYA

Homogenizálás
(0.32 M szacharóz: 10:1, térf/súly)

Cent rifugálás 

(1000 g, 10 perc)

P1 S1
(elöntve ) (12,000 g, 20 perc)

P2 — S2
(16,000 g, 30 perc)("durva" mitokondrium 

frakció, elöntve)

P3 b
(elöntve) Centrifugálás : 100,000 g, 60 perc

Csapadék () 

(MIKROSZÓMA frakció)

1. ábra: A mikroszóma frakció előállitása
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0.32 M-os szacharóz oldatban, alacsony fordulattal (800 

ford/perc), teflon-üveg, Pót ter-Elvehjem tipusú homogeni- 

zálóban elhomogenizáltuk. A homogenátumból 10 perces, 1000 

g-vel történő centrifugálással (Beckmann 0-21 В centrifuga, 

OA-20-as rotor) eltávolitottuk a feltáratlan sejteket, sző

ve tmaradékokat és a sejtmagot (P^). A felülúszót (S-^) 20 

percig, 12,000 g-vel centrifugálva, az üledékben kaptuk a 

"durva" mitokondrium frakciót, amelyet elöntöttünk. 

NAKAMARU-módszerétől eltérően, a felülúszót (S^) mégegyszer 

centrifugáltuk 16,000 g-vel, 30 percig, s igy eltávolitottuk 

a szennyezésként még jelenlevő mitokondrium és szinaptoszó- 

ma töredékeket (P^).

A kapott felülúszót 2-szeresére higitottuk jéghideg tri- 

desztillált vizzel és 100,000 g-vel, 60 percig centrifugál

tuk (Sorvall OTD 50 ultracentrifuga, A-641-es rotor), s a 

csapadékban kaptuk a mikroszómákat (P^), amelyet 10 mM gli- 

cin-3.8 mM tris (pH:8.5) pufferben (1 ml/g eredeti szövet

súly) szuszpendáltunk. A kapott mikroszóma frakció marker 

enzimaktivitások alapján az irodalomban leirt tisztaságú 

volt .

2.2. ATPáz enzimaktivitás mérés "küvetta-reakcióban"

2.2.1. Enzim reakció

Az ATPáz enzimek aktivitását az ATP-ből felszabadi- 

tott anorganikus foszfát (P^) mérésével határoztuk meg. A 

használt reakcióelegyek végtérfogata 1 ml volt, és 100 mM
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Tris/HCl (^pH: 7.4) puffert (kivéve a pH-optimum vizsgála

tot, ahol veronai puffert, pH :6.4-9.б-os tartományban al

kalmaztunk), 0.1 mM EDTA-t (ill. egyes esetekben 0.1 mM 

EGTA-t), 30-50 /jg mikroszómális fehérjét tartalmazott, va

lamint a vizsgált ATPáz tipusától függően a következő ion 

koncentrációk és komponensek különböző kombinációit alkal

maztuk: 3 mM MgCl^, 3 mM vagy 0.5 mM CaCl2» 50 mM NaCl, 5 

mM KOI és 0.1 mM ouabain. Az általunk használt ion koncent

rációk az irodalomban leirt és elfogadott koncentrációkkal 

azonosak voltak ( HŐSIÉ, 1965, OHASHI és mti, 1970 ). A 

reakcióelegyet 5 percig, 37°C-on előinkubáltuk, s az enzim- 

reakciót 3 mM ATP (SIGMA Chemical Со.: vanádium mentes) 

hozzáadásával indítottuk el. Általában 10-15 perces reak

cióidőket alkalmaztunk. Az inkubációs idő letelte után a

reakciót 0.1 ml 50 %-os TCA-val állítottuk le. 10 perces, 

jeges vízfürdőben való állás után a kicsapott fehérjét 15 

perces, 1500 g-s centrifugálással eltávolítottuk a reakció- 

elegyből. A fehérje mentes felülúszóból vett mintákban meg

határoztuk a felszabadított P^ mennyiségét.

2.2.2. P^ meghatározás

Az enzimreakció során keletkezett anorganikus fosz

fátot (P^) BAGINSKI és mti által 1967-ben leirt eljárással 

mértük. Ha detergensek is voltak az oldatban, akkor a HŐSIÉ 

(1965) által módosított MARTIN-DOTY (1949) féle foszfátmeg

határozást használtuk, amely magába foglal egy szerves ol-

I, § % £«Vs \ il
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dószeres kirázási lépést a meghatározást zavaró kompo

nensek eltávolítására. Mindkét módszer az anorganikus fosz

fátból ammonium molibdáttal - savas közegben - képződő 

heteropolisav meghatározásán alapszik. A kétféle eljárás 

a heteropolisav / (NH^ )^Р(Mo^O-^q )4 / redukciós és stabili

zációs módjában különbözik.

A keletkező komplexet fotometriásan határoztuk meg (Specord 

UV-VIS regisztráló spektrofotométer ).

2.3. "Nativ" gradiens gélelektroforézis

A "nativ" gélelektroforézist a DAVIS (1964) által 

leirt gélelektroforetikus rendszer módosításával végeztük.

A gél hossza mentén lineáris gradienst (’I’a|<ri^am^cj : 5-25 %) 

alakítottunk ki, két különböző koncentrációjú akrilamid

(REANAL, egyszer átkristályositott ) és N ,N '-metilén-bisz- 

akrilamid (C : 3 %) oldat keverésével. A Tris/HCl gél- 

puffer 8.9-es pH-jú volt. A polimerizáció elősegítésére 

ammonium perszulfátot (0.014 %) és TEMED-et (0.06 %) hasz-

bis

náltunk. A polimerizáció befejeződése után a gradiens gél 

tetejére 4 %-os "spacer" gélt (pH:6.8) készítettünk.

Az igy elkészített 8 x 15 x 0.1 cm méretű géllapok

ra 2-3 mg szolubilizált fehérjét vittünk fel 200-300 /j1 

térfogatban, s a felvitt mintát 130. Volt konstans feszült

ség és 20 mA áramerősség mellett elektroforetizáltuk. A 

felmelegedés elkerülése érdekében a futtatást +4°C-on 

végeztük. Elektród oldatként Tris/glicin (pH:8.3) puffert
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használtunk. Az elektroforézis befejeztével a géleket fel

daraboltuk, s enzimaktivitásokra és fehérjére párhuzamosan 

festettük.

2.4. Az ATPáz enzimaktivitás kimutatása poliakrilamid gélen

A gélelektroforetikus elválasztás utáni enzimaktivitás 

festést a hisztokémiában jól ismert GÖMÖRI (1955) féle el

járás alapján ALLEN és HYNCIK (1963) által alkalikus fosz- 

fatázok gélelektroforézis utáni kimutatására leirt módszer 

módosításával végeztük el. A kivágott gélszeleteket a meg

határozandó ATPáztól függően, a következő reakcióelegyek- 

ben inkubáltuk:
2+ : 100 mM Tris/HCl (pH:7.4) puffer, 5 mM MgCl2, 

0.5 mM EGTA

: 100 mM Tris/HCl (pH:8.0) puffer, 5 mM CaCl2, 

0.1 mM EDTA

100 mM Tris/HCl (pH:8.0) puffer, 5 mM MgCl2,

5 mM CaCl2, 0.1 mM EDTA

2+-ATPáz : 100 mM Tris/HCl (pH:7.4) puffer, 5 mM MgCl2, 

0.5 mM CaCl2, 0.1 mM EDTA

100 mM Tris/HCl (pH:8.0) puffer, 0.5 mM MgCl2, 

5 mM CaCl2, 0.1 mM EDTA 

Ezenkívül mindegyik reakcióelegy 0.2 mM ouabaint ( SKOU,

I960 ) és 2 jug/mg fehérje koncentrációjú oligomicint ( LARDY 

és mti, 1958 ) tartalmazott az esetleg jelenlévő Na+K+-ATPáz 

illetve a mitokondriális F^-ATPáz gátlására.

Mg -ATPáz

2+Ca -ATPáz

2+ -ATPáz ésMg
:2+ -ATPázCá

2+Ca Mg

2+ -ATPáz ésCa

}-2+Mg -ATPáz
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Az enzimreakciót 10 mM ATP hozzáadásával indítottuk, s a 

gélszeleteket 30 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. Az 

inkubálást követően a géleket tridesztillált vizzel mos

tuk és 10 percre, 2 mM ólomnitrátot tartalmazó 0.1 M-os 

Tris/maleát (pH:7.0) pufferbe raktuk. Az ólonitrátos keze

lés után a gélszeleteket 2-3-szori cserével tridesztillált 

vizzel mostuk. Az előhívást 5 %-os Na2S-al, a festéktele- 

nitést pedig desztillált vizzel végeztük. A szulfidos ke

zelés után az ATPáz enzimaktivitások barna sávként jelen

tek meg a gélen. Az enzimaktivitást mutató fehérje sávokat 

relativ mozgékonyságukkal (R^) jellemeztük.

2.5. SDS qélelektroforézis

Az SDS gélelektroforézist LAEMMLI (1970) módszerének 

módosításával végeztük. Detergensként az SDS helyett, ugyan

olyan végkoncentrációban a dodecilszulfát litium sóját 

(LiDS) használtuk ( DELEPELAIRE és CHUA, 1979 ). A LiDS 

detergens- és gélelektroforetikus sajátságai teljesen azo

nosak az SDS-ével. de a LiDS jelenlétében végzett futta

tás sokkal szebb gélelektroforetikus elválasztást eredmé

nyez, A közérthetőség miatt a módszert továbbra 

elektroforézisként fogjuk emliteni a dolgozatban.

is SDS gél-

2.5.1. A minták előkészítése az SDS qélelektroforetikus 

futtatáshoz

A "nativ" gélelektroforézis után az aktivitás festés

sel egy minta gélen kimutatott ATPáz aktivitásoknak megfe-
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lelő sávokat kivágtuk az akrilamid gélből és minta puffer- 

rel, amely 2 % LiDS-ot, 5 % ß-merkaptoetanolt, 10 % gli

cerint, 0.02 % brómfenolkék festéket, valamint 0.01 M Tris/ 

/НС1 (pH:6.8) puffert tartalmazott, 50 percig, szobahőmér

sékleten kezeltük, majd 5 percig, 100°C-on forraltuk.

2.5.2. Elektroforézis

A 7 x 9 x 0.1 cm méretű SDS gradiens géleket 6.0 - 

22.5 % akrilamid koncentráció tartományban (Tgkrilamid: 6*0- 

: 3 %) készítettük. A gélpuffer 8.8-as pH-jú 

volt és 0.1 % LiDS-ot tartalmazott. A polimerizáció befe

jeződése után 4 %-os (pH:6.8) és 0.1 % LiDS-ot tartalmazó 

"spacer" gélt rétegeztünk a gradiens tetejére. Az előkezelt 

gélsávokat közvetlenül a "spacer" gélre helyezve, a gélla

pokat horizontális helyzetben, 12 óráig 60 Volt konstans 

feszültség mellett elektroforetizáltuk. Elektród pufferként 

0.1 % LiDS-ot tartalmazó Tris/glicin (pH:8.3) puffert hasz

náltunk. Az elektroforézis befejeztével a géleket fehérjé

re festettük meg. A polipeptidláncok molekulasúlyát WEBER 

és OSBORN (1969) szerint, standard fehérje minták felhasz

nálásával határoztuk meg. A protein standard keverékek se

gítségével meghatározott kalibrációs görbét a 2. ábrán 

tüntettük fel.

22.5 %, Cbis ‘

2.6. Izoelektromos fókuszálás

Az izoelektromos fókuszálás előtt az ATPáz sávokat 

az SDS elektoforézisnél leírtak szerint kivágtuk és 37°C-on
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1» 2. ábra: Molekulasúly meghatározás SDS grádiens poliakril- 

amid gélelektroforézissel (T3j<rüai~^ ;6*0-22.5 %), 

A kalibrációs görbét a következő ismert molekula

súlyú standard proteinek futtatásával (6 különbö

ző kisórlet) határoztuk meg: ferritin fél alegy-

Ей

sóg (220,000 dalton), foszforiláz b (94,000) 3SA 

(67,000), ovalbumin (43,000), karbonsav anhidráz 

(30,000). tripezin inhibitor (20,000), ferritin 

könnyű lánc (18,500) és ö<-laktalbumin (14,500).

A

c.
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4 óráig lizis pufferrel (9.5 M urea, 2 % NP-40, 2 % amfo-
v

lin (pH:3.5-10) és 5 % ß-merkaptoetanol) inkubáltuk.

Az izofókuszálást az O'FARRELL (1975) féle módszer 

módosításával végeztük. A 7.0 x 6.5 x 0.08 cm méretű gél

lap 9.2 M ureát, 4 % akrilamidot (Taj<rilamid : 4 %• cbis:

3 %), 2 % NP-40-et és 2 % amfolint (pH :3.5-10) tartalma

zott.

A géllap előfókuszálásával kialakítottuk a pH-gradienst 

(pH :3.5-10-es tartományban) a minták izoelektromos fóku

szálása előtt. Elektród pufferként 1 M-os NaOH-t (katód) 

és 1 M-os H^PO^-at (anód) használtunk.

Az előkezelt géleket közvetlenül az előfókuszált horizontá

lis géllap felső szakaszára (lúgos pH-tartomány) fektettük 

és 500 Volt konstans feszültség mellett 48 óráig izofóku- 

száltuk. Az izoelektromos fókuszálás befejeztével a gélla

pot fehérjére festettük meg, valamint meghatároztuk a gél 

hossza mentén kialakult pH-gradienst (3. ábra).

2.7. Fehérje festési eljárások

A "nativ" gélelektroforetikus futtatás, valamint az 

SDS gélelektroforézis után a FAIRBANKS és mti (1965) által 

leirt módszer szerint, Coomassie Brilliant Blue G-250-nel 

(CBB) festettük meg a géleket.

Izoelektromos fókuszálás utáni fehérje festésre ez 

az eljárás nem alkalmas. Ilyen esetekben a futtatás után 

a gélt 12.5 % TCA-t és 3.4 % SSA-t tartalmazó oldattal egy 

óráig fixáltuk, majd festéktelenitő oldattal 30 perc alatt
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3. ábra: Az izofókuszált poliakrilamid gólén kialakult 

pH-gradions.
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két szélét 0.5 cm-ként feldaraboltuk, majd a

géldarabkákat tridesztillált vizben kiáztattuk. 

Az áztatás után meghatároztuk az oldatok pH-ját. 
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kimostuk a,z amfolint a gélből. Ezután a gélt 0.2 %-os 

CBB oldattal 65°C-on, 15 percig festettük. A megfestett 

gélt 37 % metanolt és 10 % ecetsavat tartalmazó oldattal 

festéktelenitettük ( ROSENBERG, M.D.: személyes közlés ).

2,8. Fehérje koncentráció meghatározás

A minták fehérje tartalmát BRADFORD (1976) szerint 

határoztuk meg. Ha az oldat detergenseket, vagy nagy 

mennyiségű szacharózt tartalmazott, akkor a PETERSON (1977) 

féle eljárást alkalmaztuk a fehérje koncentráció mérésére. 

Az utóbbi eljárás lényege, hogy a zavaró komponensek hatá

sa kiküszöbölhető egy triklórecetsavas fehérje kicsapási 

lépés beiktatásával.
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IV. EREDMÉNYEK

1. Az ATPáz enzimek szolubilizálása

1.1. A megfelelő detergens kiválasztása

Munkánk kezdetén első feladatunk az ATPáz enzimek

szolubilizálásához legmegfelelőbb detergens kiválasztása 

volt. E célból a leggyakrabban használt detergensek közül 

megvizsgáltuk két ionos (NaDOC, szaponin) és két nemionos 

(Triton X-305, NP-40) detergens hatását a Na+K+-ATPáz és 

a kétértékű kation függő ATPáz enzimek aktivitására (2. 

táblázat ) .

A 2. táblázatban a kétértékű kation függő ATPázok 

közül csak a Mg2+-ATPázra vonatkozó adatokat adtuk meg, 

mintegy reprezentálva ezzel az összes kétértékű kation 

függő ATPázokra kapott adatokat. A Ca2+Mg2+-ATPázra és a 

Ca2+-ATPázra kapott értékek ugyanis gyakorlatilag megegyez

tek a Mg2+-ATPázra kapott értékekkel.

A táblázatban a szolubilizált enzimek két fontos jellem

zőjét, a specifikus aktivitást (/jmól P^mg f ehér je/perc) 

és a szolubilizált/membrán-kötött enzimek arányát tüntet

tük fel. Ez utóbbi a kivonhatóság mértékének tekinthető.

Ezeknek az adatoknak a birtokában megállapítható, 

hogy a négy detergens közül a Triton X-305 és a szaponin 

nem alkalmas az ATPáz enzimek szolubilizálására. A kétér

tékű kation függő ATPáz enzimek NP-40 kezeléssel szolu-



2. táblázat: Detergensek hatékonysága a mikroszómális 

Na + i<+- és Mg2+ -ATPáz szolubilizálására

NaDOC 

(r=3.0)
Triton X-305 

(r=3.0)
Szaponin 

(r=6.0)
NP-40 

(r = 3.5 )

N specifikus akti- 

2 vitás 0.09+0.010.29+0.02 0.47+0.03 0.04+0.01(U)I—
<

I
+v szolubilizált/kö- 

ro tött enzim arány

I
0.10+0.004.20+0.40 0.10+0.000.40+0.00 rv>юz:

I
n specifikus akti- 

ól vitás (U) 0.10+0.01 0.05+0.01 0.12+0.010.29+0.05
h-
<

I szolubilizált/kö- 

tött enzim arány
+

CM 1.5+0.20 0.10+0.00 0.30+0.00 2.80+0.30
z

U = /jmól P^/mg fehérje/perc 

r = detergens/fehérje arány (mg/mg)
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bilizálhatók a leghatékonyabban. A csapadékban visszatar- 

2+-ATPáz aktivitásnak mintegy 3-szorosa mérhető a 

mikroszóma membránok szolubilizálás utáni felülúszójában 

és az enzim specifikus aktivitása is kellően magas (0.12 

Aimól p^/mg fehérje/perc) volt.

A Na+K+-ATPáz ugyanezzel a detergenssel kezelve, szin

te teljesen elvesziti az aktivitását. Ez a jelenség azon

ban számunkra nem hátrányos, hiszen a bevezetőben említet

tek miatt, vizsgálatainkat csak a kétértékű kation függő 

ATPáz enzimekre terjesztettük ki.

A NaDOC-os kezeléssel mind a Na + K+-ATPáz, mifid pedig 

a kétértékű kation függő ATPáz enzimek viszonylag jól szo- 

lubilizálhatők, de a gélelektroforézises előkisérleteink- 

ből kiderült, hogy a NaDOC ionos jellege folytán nagymér

tékben zavarja a gélelektroforetikus futtatást.

Mivel a nemionos detergensek ilyen hátrányos tulajdonság

gal nem rendelkeznek, a továbbiakban mindvégig az NP-40 de- 

tergenst használtuk fel a kétértékű kation függő ATPázok 

szolubilizálására.

tott Mg

1.2. Az NP-40 deterqens kezelés optimális körülményeineк

vizsgálata

Ismert, hogy a membrán-kötött enzimek optimális szo- 

lubilizálása lipidkörnyezetüktől függően, más-más deter- 

gens koncentrációval és eltérő kezelési körülmények között 

valósítható meg. Ezért megvizsgáltuk a detergens kezelés
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hatásosságot a kétértékű kation függő ATPáz enzimekre a 

kezelés időtertamának, hőmérsékletének, pH-jának és a 

detergens koncentrációjának függvényében.

1.2.1. Kezelési idő és hőmérséklet hatása

A 3. táblázatban a különböző kezelési idők mellett

mért specifikus aktivitásokat (/umól P^/mg f ehér je/perc) 

és a detergenssel nem kezelt mintákhoz viszonyitott akti

vitás változások %-át tüntettük fel.

Látható, hogy a detergenssel történő 30 perces inkubálás 

után, mind a három enzim megőrizte aktivitásának mintegy 

50 %-át. A kezelési idő további növelése nem okozott akti

vitás növekedést, sőt hosszú, egy éjszakán át, történő ke

zelés hatására a Mg^+-ATPáz 70 %-ban, a Ca2+-ATPáz 79 %- 

ban a Ca2+Mg2+-ATPáz pedig 73 %-ban inaktiválódott.

Adott kezelési idő (30 perc) esetén a kezelési hő

mérséklet hatását a 4. táblázat mutatja. A detergens ke

zelést az általánosan használatos 0°C-on és az enzim mű

ködés optimális hőmérsékletén, 37°C-on végeztük el. Meg

figyelhető, hogy még rövid kezelési idő (30 perc) alkal

mazásakor is, 37°C-on nagymértékben inaktiválódik mindhá

rom ATPáz enzim.

Mindezek alapján optimális kezelési időnek, illetve 

hőmérsékletnek: 30 percet és 0°C-ot állapítottunk meg és 

a további kísérleteinkben ezeket a szolubilizálási körül

ményeket alkalmaztuk.



3. táblázat: A kétértékű kation függő ATPáz enzimek aktivitásának
függése a detergens kezelés időtartamától

Az alkalmazott NP-40 mennyiség: 3.5 mg NP-40/mg fehérje.
A detergens kezelés hőmérséklete és pH-ja : 0°C, pH:8.5 .
Az adatokat 3 kisérlet átlagából számítottuk ( +S~ ).x

2+ 2+ Ca2+Mg2+-ATPázMg -ATPáz Ca -ATPáz
Detergens ke
zelés ideje specifikus ak- aktivitás specifikus ak- aktivitás specifikus ak- aktivitás 

tivitás (U) (%) (U)tivitás (%) (U)tivitás (%)
I
w
ГО0.26+0.01 51 0.14+0.0230 perc 0.29+0.01 .40 55
I

0.28+0.01 0.17+0.02 0.31+0.0260 perc 52 42 56

0.14+0.0212 óra 21 0.15+ 0.0530 0.09+0.03 27

U = yumól Pi/mg fehérje/perc
5. és a 7. oszlopokban a kezeletlen mintákhoz viszonyított aktivitás %-okat 

tüntettük fel.
A 3 • I

\



4, táblázat: Az NP-40 detergens kezelés hőmérsékletének hatása a 

Mg2+-f Ca2+

Az alkalmazott NP-40 mennyiség: 3.5 mg NP-40/mg fehérje.
A detergens kezelés időtartama: 30 perc, pH:8.5 .
Az értékeket 3 kisérlet átlagából számítottuk és feltün
tettük a mérési eredmények szórását ( + S- ) is.

2+ 2+és a Ca Mg -ATPáz enzimek aktivitására

2+ 2 + Ca2+Mg2+-ATPázMg -ATPáz Ca -ATPáz
A kezelés hő
mérséklete specifikus ak- aktivitás specifikus ak- aktivitás specifikus ak- aktivitás Ы

tivitás (U) (%) (U) (%)(%) tivitás(U) tivitás ы
I

0°C 0.29+0.010.14+0.0251 550.26+0.01 40

37°C 0.06+0.01 19 0.17+0.020.12+0.01 2823

U = /jmól P^/mg fehérje/perc
A3. , 5. és a 7. oszlopban a kezelt minták aktivitását a detergens nélküliek
%-ában fejeztük ki.
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1.2.2. pH hatás

Az 5. táblázatban az NP-40-el kezelt Mg2+-, Ca^+ és 

a Ca2+Mg2+-ATPáz enzimek specifikus aktivitását és a nem 

kezelt mintákhoz viszonyitoít %-os aktivitás változásokat 

adtuk meg a pH függvényében. A kezelés időtartama és hő

mérséklete az optimálisnak talált 30 perc és 0°C volt.

A legkisebb aktivitás csökkenést (kb. 50 %) kissé bázikus 

pH-n történő kezeléssel kaptuk. Mind a három ATPáz enzim 

esetében a kezelési pH-optimum pH:8.5-nek adódott. Ettől 

eltérő pH-értékeken mind a három enzim, de különösen a 

Ca2+-ATPáz, nagymértékben inaktiválódott.

1.2.3. Detergens koncentráció függés

A következőkben megvizsgáltuk a kétértékű kation 

függő ATPáz enzimek specifikus aktivitásának (/jmól P^/mg 

fehérje/perc) változását a det'ergens/fehérje arány (mg/mg) 

függvényében (4. ábra).

Mindhárom ATPáz enzim specifikus aktivitása már egészen 

alacsony detergens/fehérje arányoknál (0.5-1.0 mg/mg) je

lentősen csökken. Növelve a detergens/fehérje arányt, mini- 

mumon-maximumon keresztül lefutó aktivitás görbéket kap

tunk, ahol a görbék minimuma az NP-40 detergensre jellem

ző kritikus micelláris koncentrációt (eme) reprezentálja .

A eme-érték felett kialakulnak a detergens-protein micel

lák és végbemegy a membrán-kötött fehérjék szolubilizáció- 

ja. Éppen ezért a kétértékű kation függő ATPáz enzimek



5. táblázat: Az NP-40-el történő kezelés hatása az ATPáz enzimek 

aktivitására a pH függvényében

Az aktuális pH-t 0.04 M-os veronal puffer alkalmazásával állí
tottuk be. Kezelés: 30 perc, 0°C-on.
Az adatokat 3 kisérlet átlagából számítottuk ( +S- ).

Kezelési pH pH :6.5 pH :7.5 pH :8.5 pH:9.5

-ro specifikus akti- 
0.

vitás 0.15+ 0.010.22+0.02 0.26+0.01 0.18+0.01 I(U)< ы+ i unO, * aktivitás (%)CM 5140 30 36
£

«го specifikus а к t i - 

vitás
CL 0.10+0.02 0.05+0.01 0.14+0.02 0.07+0.01(U)<

+ i
* aktivitás (%)C\J 1628 40 20roО+

+ specifikus akti-CM
CD 0.23+0.03 0.20+0.01 0.29+0.01 0.17+0.02+Z 'ro vitás 

CM 0. 
m I— 
о <

(U)

X aktivitás {%) 36 30 55 25

U = yumól P^/mg fehérje/perc

H = (kezelt/kezeletlen minták specifikus aktivitása) x 100
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szolubilizálásáга a cmc-érték feletti, a lokális aktivi

tás maximumnak megfelelő 3.5 mg NP-40/mg fehérje arányt 

választottuk.

1.3. A kétértékű kation függő ATPáz enzimek szolubilizálásá

A detergens kezelés optimális körülményeinek meg- 

állapitása után, a kétértékű kation függő ATPáz enzimeket 

az 5. ábrán feltüntetett eljárás szerint szolubilizáltuk.

A mikroszóma frakciót Tris/glicin (pH:8.5) pufferben re- 

szuszpendáltuk és 0°C-on, 30 percig kezeltük az optimális

nak talált 3.5 mg detergens/fehérje arányban alkalmazott 

NP-40-el. A detergens kezelés után magas, 210,000 g-vel 

történő, 2 órás centrifugálással (Sorvall OTD 50 ultra- 

centrifuga, Beckmann SW-50.1-es rotor) eltávolitottűk a 

legkisebb membrán töredékeket is. így a felülúszóban kap

tuk a szolubilizált membrán fehérjéket, amelyeket Aquaci- 

de I-A-val kb. 10-12 mg/ml fehérje koncentrációra töményi- 

tettünk.

A 6. táblázatban a szolubilizált kétértékű kation

függő ATPáz enzimek néhány jellemző adatát tüntettük fel: 

igy a specifikus aktivitást (/jmól Pi/mg f ehér j e/perc ), 

az aktivitás megoszlást, a szolubilizált/membrán-kötött 

enzim arányt és az aktivitás visszanyerést.

A szclubilizált/membrán-kötött enzimek aránya azt fejezi 

ki, hogy a szolubilizált enzimaktivitás hányszorosa a 

membránhoz kötve maradt enzimaktivitásnak. Az aktivitás



38

MIKROSZÓMÁLIS CSAPADÉK

Reszuszpendálás 10 mM Glicin - 3.8 mM Tris

(pH: 8.5) pufferben (1 ml/g agykéreg).

Detergens/fehérje arány: 3,5 mg/mg 

Kezelés: 30 perc, 0°C-on.

Cent rif ugálás 

(210,000 g , 120 perc)

Membrán töredékek
Szolubilizált membrán 

fehérjék

Töményités Aquacide I-A-val 
(fehérje koncentráció: 10-12 mg/ml)

5. ábra: A mikroszómális kétértékű kation függő ATPáz

.enzimek szolubilizálásának menete



6. táblázat: Az NP-40-el szolubilizált ATPáz enzimek jellemző adatai

Aktivitás megoszlás Szolubilizált/memb-
rán-kötött enzim 

a rány

Aktivitás vissza
nyerés (%)

Specifikus ak
tivitás

(%)
(U) csapadékfelülúszó

Mg2+-ATPáz 0.114+0.021 66+1314+286+2 2.8+0.3
I

OJ2+ 69+135.1+0.791+3 9+3Ca -ATPáz 0.085+0.027 <D

I

Ca2+Mg2+-ATPáz 0.093+0.006 6.0+1.0 65+ 88+292+2

U = /jmól Pi/mg fehérje/perc 

detergens/fehérje arány: 3.5 mg/mg
Az adatokat 6 kisérlet átlagából számítottuk ( +S- ).~ X
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megoszlás pedig megmutatja, hogy a szolubilizálás után az 

összaktivitás hány %-át kaptuk a felülúszóban.

Látható, hogy mindhárom ATPáz enzim esetében a felül

úszó tartalmazza a szolubilizálás utáni összaktivitás 86-

92 %-át. Megvizsgálva a szolubilizált/membrán-kötött ará

nyokat, megállapítható, hogy ez az érték különböző a három 

ATPáz enzim esetében. Legnagyobb a Ca2+Mg2+-ATP-ázra jellem

ző érték (6.0+1.0), de még a Mg2+-ATPázra adódó érték 

(2.8+0.3) is kielégítően magas. A szolubilizálás végén pe

dig az ATPáz enzimek kiindulási összaktivitásának kb. 65- 

70 %-a megmarad, azaz a szolubilizálás során az ATPáz ak

tivitások jelentős részét megőriztük.

Összegezve: megállapítottuk, hogy a 3,5 mg detergens/ 

mg fehérje arányban alkalmazott NP-40-el, a specifikus ak

tivitásuk jó megőrzése mellett, mind a három kétértékű kation 

függő ATPáz enzim nagy hatékonysággal szolubilizálható.

1.4. A szolubilizált ATPáz enzimek eltarthatósága

Ahhoz, hogy az igy szolubilizált ATPáz enzimeket fel 

tudjuk használni gélelektroforetikus vizsgálatokra, meg 

kellett oldanunk az enzimek tárolhatóságát az aktivitás meg

őrzése mellett. Általánosan ismert probléma az, hogy a memb

rán-kötött enzimek szolubilizálás és részleges tisztitás 

után könnyen elveszítik aktivitásukat. A szolubilizált 

ATPázokat kísérleteink szerint -20°C-on, 2 mM DTT és 25 %

glicerin jelenlétében sikerült hosszabb ideig eltartanunk.

í\i
V
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Az eltartás idejének függvényében az enzimaktivitás vál

tozásokat a 6. ábrán mutatjuk be.

Mindhárom kétértékű kation függő ATPáz enzimakti

vitása egy hét eltelte után kb. 50-60 % körül stabilizá

lódik, A fenti körülmények között tárolt minták azonban 

3 hónap eltelte után is felhasználhatók gélelektrofore- 

tikus vizsgálatokra. Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy 

a -20°C-ról történő többszöri felmelegités az enzimek ak

tivitás vesztését idézte elő. Ezért az enzimeket 0.5 ml-es

aliquotokban raktároztuk és minden mintát csupán egyszer

használtunk fel.

2. A szolubilizált és membrán-kötött kétértékű kation függő

ATPáz enzimek kinetikai paramétereinek összehasonlitása

Mielőtt a gélelektroforetikus vizsgálatokat elkezd

tük, ellenőrizni kellett, hogy szolubilizálás hatására az 

ATPáz enzimek kinetikai sajátságai nem változnak-e lénye

gesen .

E célból elvégeztük a membrán-kötött és a szolubilizált en

zimek reakcióidő-, fehérje koncentráció- és pH függés vizs

gálatát, valamint megállapitottuk a membrán-kötött és szo

lubilizált enzimekre jellemző kinetikai konstansokat.

2.1. A reakcióeleqy pH-jának hatása

A 7. ábrán a membrán-kötött és a szolubilizált két

értékű kation függő ATPáz enzimek specifikus aktivitásának
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7. ábra: A membrán-kötött és a szolubilizált Mg2+-ATPáz
• ), Ca2+-ATPáz (Л-------A ) és Ca2+i1g2+ -(#'

ATPáz (О • • *‘O ) enzimek specifikus aktivitásé-

nak függése a reakcióelegy pH-jától.

Az enzimaktivitás méréshez 30 mM végkoncentráció

ban veronai puffert (pH :6.4-9.6), 50 /jg fehérjét, 

3 mM Г-ig-, vagy 3 mii Ca‘_+-, illetve 3 mM Mg~h 

0.5 mM Ga2+
és

-iont, valamint 3 mM ЛТР-t használtunk 

fel. A reakcióidő 15 perc volt, 37°C-on.
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(yjmól P^/mg fehérje/perc) változását mutatjuk be a reakció- 

elegy pH-jának függvényében. A méréseket veronai pufferben, 

a pH-t 6.4-től, 9.б-ig változtatva végeztük. A veronal puf

fer alkalmazását az indokolta, hogy ez a puffer-rendszer 

igen széles pH-tartományban jó puffer kapacitással rendel

kezik .
2+A Mg“'-ATPáz enzim aktivitása mind membrán-kötött, 

mind pedig szolubilizált állapotban pH:7.4-7.6 körül muta

tott pH-optimumot. A Ca2+-ATPáz és a Ca2+Mg2+-ATPáz pH-op- 

timuma pedig mind a két állapotban kissé lúgosabb pH-nak 

mutatkozott (pH:8.0). A két utóbbi enzim pH-optimuma azo

nosnak adódott .
2+összegezve: a várakozásnak megfelelően, a Mg 

pH-optimuma különbözik a másik két kétértékű kation függő 

ATPáz enzim pH-optimumától. Ezek az értékek azonban a szo- 

lubilizálás hatására nem változnak meg.

-ATPáz

2.2. Reakcióidő és fehérje koncentráció függés

A membrán-kötött és a szolubilizált kétértékű kation

függő ATPáz enzimek aktivitásának függését a reakcióidőtől 

és a fehérje koncentrációtól a 8. és a 9. ábra mutatja be. 

A reakcióidő függésnél az enzimaktivitásokat >umól P^/mg 

fehérje, a fehérje koncentráció függésnél pedig /umól P±/ 

perc egységekben fejeztük ki.

Méréseinkhez 30 /jg fehérjét használva, megállapítottuk,
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8. ábra: A membrán-kötött és a szolubilizált Mg2+-ATPáz

). Ca2+-ATPáz (Л------- Д) és a Ca2+Mg2+

.......O) enzimek aktivitásának változása

(•

ATPáz (O 

a reakcióidő függvényében.

30 ,ug fehérjét használtunk és a reakcióelegy 3 mM 

Mg2+, vagy Ca^-ot, illetve 3 mM Mg2*-ot és 0.5 mM 

Ca^-ot tartalmazott. A reakciókat 3 mM ATP hozzá

adásával indítottuk el. ( 37°C, pH:7.4, ill. 8.0 )
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9. ábra: A membrán-kötött és szolubilizált Mg2+-ATPáz

• ), Ca2+-ATPáz (Л---- --A) és Ca2+Mg2+

ATPáz (O • • *-0) enzimek aktivitásának válto

zása a fehérje koncentráció függvényében.

(•
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' •••Az enzimaktivitás méréseknél 10 perces reakció
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hogy a membrán-kötött és a szolubilizált ATPáz enzimekre 

jellemző időgörbék (O-tól, 30 percig vizsgálva) nagyon ha

sonlóak és kb. 20 percig minden esetben lineárisnak tekint

hetők (8. ábra).

10 perces reakciókat mérve, látható, hogy mind a 

membrán-kötött, mind pedig a szolubilizált enzimek fehérje 

koncentráció görbéi a vizsgált, 0-100 /jg-os tartományban 

minden esetben lineárisak (9. ábra).

Ezek alapján, a továbbiakban 10-15 perces reakcióidőket és 

30-50 yjg fehérje mennyiségeket használtunk az ATPázok kü- 

vettában történő aktivitás méréseihez.

2.3. Szubsztrát koncentráció függés

Ez követően megvizsgáltuk, hogy hogyan függ a memb

rán-kötött és a szolubilizált kétértékű kation függő ATPáz 

enzimek specifikus aktivitása (,umól Pi/mg f éhé r j e/pe re ) a 

szubsztrát (ATP) koncentrációjától. Az eredményeket Line- 

weaver-Burk féle kettős reciprok ábrázolásban is feltün

tettük (10. és 11. ábra) és a tengelymetszetekből meghatá

roztuk az ATP-re vonatkozó látszólagos l<M és V 

két (7. táblázat). A méréseknél 3 mM Mg2+-ot (Mg-ATPáz ) , 

vagy 3 mM Ca2+-ot (Ca2+-ATPáz), illetve 3 mM Mg2+-ot és 

0.5 mM Ca2+-ot (Ca2+Mg2+-ATPáz), 30 /jg fehérjét és 10 per

ces reakcióidőket használtunk.

ért éke -max
2+

Mind a három ATPáz enzim esetében, függetlenül attól, 

hogy az enzim membrán-kötött, vagy szolubilizált állapot-
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:■

10. ábra: A membrán-kötött Mg2+-ATPáz ( Ш

Д ) és Ca2+Mg2+-ATPáz ( О----О ) specifikus

aktivitásának ( U=/imól P±/mg fehérje/perc ) függé

se az ATP koncentrációjától.

• ), Ca2+-ATPáz

( A

/V>;

■ >*: Az ábra a Lineweaver-Burk féle, a betét pedig "v-S" 

ábrázolásban mutatja a szubsztrát függést.

Az aktivitás mérésnél: 3 mM Mg2+-ot (Mg^+-ATPáz),

3 mM Ca2+-ot (Ca2+-ATPáz), valamint 3 mM Mg"+-ot 

és 0.5 mM Caí_+-ot (Ca2+Mg2+ -ATPáz) használtunk. 

Egyébb reakció körülmények és a Pi meghatározás 

a "Módszerekben" leírtakkal volt megegyező.

• ■ ■ *-ч>

■
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11. ábra: A szolubilizált Мд^+-ATPáz ( ф—

Д) és Ca2+f1g2+-ATPáz ( О

2+ф), Ca““'-ATPáz 

—О ) specifi

kus aktivitásának ( U= yumól P^/mg fehórje/perc ) 

változása a szubsztrát koncentráció függvényében.

( Д
; w* ••

A reakció körülmények azonosak voltak a 10. ábrán 

feltüntetettekkel.
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ban van-e, 1:1 ATP/kation aránynál kaptuk az aktivitás maxi

mumokat. Magasabb szubsztrát koncentrációknál pedig szubszt- 

rát felesleg gátlás tapasztalható.

A 7. táblázatban a kettős reciprok ábrázolás segítsé

gével megállapított membrán-kötött és szolubilizált ATPáz 

. enzimek kinetikai paramétereit foglaltuk össze.

Látható, hogy a membrán-kötött Mg2+- és Ca2+Mg2+-ATPáz 

látszólagos l<M értékei azonosak, mig a Ca2+-ATPáz nagyobb 

affinitást mutat a szubsztrá thoz .

Szolubilizálás hatására, mindhárom ATPáz enzim ese

tében a l<M értékek nagyságrendileg nem változnak (mintegy 

2.5-szeresükre növekednek). A micella képződés miatt a 

szubsztráthoz mutatott affinitásuk csökken, és a membrán

értékek csökkenését eredből való kiszakitottság a V 

ményezi.

Végső soron az eltarthatósági és kinetikai vizsgálatokból 

megállapíthatjuk, hogy a szolubilizált enzim preparátumok 

tulajdonságai lényegesen nem változnak meg a membrán-kötött 

állapotúakéhoz képest és igy alkalmasak a további gélelektro- 

foretikus vizsgálatokra.

max

3. Gélelektroforetikus vizsgálatok

Az ATPáz enzimek szolubilizálásának megoldása után 

lehetőségünk volt a kétértékű kation függő ATPáz enzimek 

"nativ" gélelektroforézissel történő szétválasztására az 

általunk kidolgozott aktivitás festési eljárás segítségé-



7. táblázat: A membrán-kötött és a szolubilizált ATPáz 

enzimek kinetikai paraméterei

Membrán-kötött Szolubilizált

КК V Vм мmax max
( M ATP ) ( и ) ( M ATP ) ( и )

1-42+ -43 .6 х 10 9.3 х 10Mg -ATPáz 0.35 0.28 (Лм

-42+ -4 0.142.7 х 10 7.9 х 10Са -ATPáz 0.20

Ca2+Mg2+-ATPáz -4 -43.8 x 10 0.18 7.5 x 10 0.09

= ,/jmól P^/mg fehérje/percU
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vei. Majd pedig az aktivitás sávok fehérjealegység szerke

zetének felderítése érdekében elvégeztük ezen ATPáz enzim 

sávok SDS gélelektroforetikus, valamint izoelektromos fó- 

kuszálásos analízisét .

3.1. "Nativ" gélelektroforézis

A "nativ" gradiens (T : 5-25 %) géleleкtro-akrilamid
forézist és az aktivitás festést a "Módszerekben" leirtak

alapján végeztük.

Eredményeink szerint, az NP-40-el szolubilizált kétérté

kű kation függő ATPáz enzimek képesek behatolni az akril- 

amid gélbe és molekulasúlyuk, valamint töltésük szerint 

elkülönülni anélkül, hogy elveszítenék enzimaktivitásukat. 

A gélelektroforézis után enzimaktivitásra, valamint fehér

jére festett gélszeletek képeit a 12. ábrán mutatjuk be.

Ha a kétértékű kationok-közül csak Mg^+ 

volt jelen a reakcióelegyben, akkor egy intenzivebb 

(R^:0.08) és egy halványabb (R^:0.13) aktivitás sávot

2+-ot (5 mM)

tartalmazott az inkubáló elegy, akkor az előző gélszele

ten (12/b.) kimutatott két aktivitás sáv közül az intenzi-

ion (5 mM)

tudtunk kimutatni a gélen (12/b.). Ha csak Ca

vebb sáv nem látható, viszont megjelenik egy harmadik, 

nagyobb értékkel jellemezhető aktivitás sáv (R^:0.15) 

(12/c.). Ha mindkét kétértékű kation egyenlően nagy koncent

rációban (5 mM Mg2+ 2+ ) volt jelen az inkubációs 

elegyben, akkor az aktivitás festéssel mind a három sávot

+ 5 mM Ca
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12. ábra: Az NP-40-el szolubilizált mikroszómális eredetű 

kétértékű kation függő ATPáz enzimek elektrofo- 

retikus elválasztása "nativ" gradiens gélen

<Takrilamid: 5‘25 *>•
2+A gélszeleteket 5 mH Hg (]э), vagy 5 mM Ca 

illetve 5 mH Mg2+

0.5 mM Ca2+

2+ (c),
2+2+ (d), 5 mM Mg+ 5 mM Ca +

2+2+ (jrj iono-(e), 0.5 mH Hg 

kát és 10 mM ATP-t tartalmazó reakcióelegyekben

+ 5 mH Ca $ Ш

(pH:7.4, ill. 8.0) 30 percig, szobahőmérsékleten 

inkubáltuk.

A kontrol gélek reakcióolegyeiből kihagytuk a két

értékű kationokat (£), vagy a szubsztrátot (hj, 

vagy a gólelektroforózis előtt az ATPáz enzimeket 

hőinaktiváltuk 60°C-on (i.). Az a gólkóp a fehérjé

re festett gélszeletet mutatja.

A gólelektroforetikus futtatást és az enzimakti-

>

vitás festést a "Módszerekben leirtak szerint vó-

geztük.
■

к »
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sikerült elkülöníteni (12/d: R^:0.08, 0.13, 0.15). Változ-

2+ ionok egymáshoz viszonyított ará

nyát az inkubáló oldatban (12/e: 5 mM Mg 

12/f: 0.5 mM Mg2+

2+ és a Catatva a Mg
2+ 2++ 0.5 mM Ca

2+ ), attól függően, hogy melyik 

ion volt túlnyomó többségben az oldatban, egyes sávok erő-

+ 5 mM Ca

södnek, mások elhalványodnak.

A három enzimaktivitásnak megfelelő fehérje sávok a 

fehérjére festett gélszeleten (12/a) jól megfigyelhetők.

Az aktivitás sávok fehérje összetételének homogenitását a 

kivágott géldarabkákban levő enzimfehérjék ismételt, "nativ" 

gradiens (Та|<г^д_ : 5-25 %) gélelekt rof orézisével ellen

őriztük .

Az utolsó 3 gélkép a kontrol géleket mutatja be. Az 

egyik gélszelet (12/g.) reakcióelegyébe nem raktunk kétér

tékű kationokat, a másik inkubáló oldatból pedig kihagytuk 

az ATP-t (12/h.). Az utolsó gélszelet esetében, a gélelektro- 

forézis előtt, az ATPáz enzimeket 60°C-on, 10 percig hő- 

inaktiváltuk (12/i.). Az aktivitás festés után egyik kont

rol gélen sem láthatók enzimaktivitás sávok. Tehát az ál

talunk kidolgozott enzimaktivitás festési eljárás speci

fikusnak mondható.

Mindezek alapján valószinűsitettük, hogy a legkisebb 

értékkel (0.08) jellemezhető aktivitás sáv egy olyan 

enzimnek tulajdonítható, amely csak Mg

tében működik (I. sáv). A legnagyobb R^ értékkel (0.15)

2+ ionok jelenlé-
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rendelkező aktivitás sáv (III. sáv) csak Ca2+ 

létében, mig a középső sáv (II. 

pedig Mg2+ jelenlétében megjelenik.

A III. aktivitás sáv Ca2+-függésének bizonyitására 

elvégeztük a következő kísérletet: A gélelektroforetikus 

futtatás után a gélszeleteket Ca2+ és Mg2+ ionok jelenlé

tében enzimaktivitásra festettük meg, de a reakcióelegyek- 

be növekvő koncentrációban a Ca2+-specifikus kelát-képző 

EGTA-t is beletettük.

ionok j elen-
2+: R.p :0.13 ) mind Ca , mind

A 13. ábrán látható, hogy a reakcióelegyekben az EGTA kon

centrációjának növelésével a III. enzimaktivitás sáv foko

zatosan elhalványodik és ez az aktivitás sáv magas, 2 mM 

EGTA koncentrációval teljesen eltüntethető.

3.2. SDS gradiens qélelektroforézis

Az SDS gradiens gélelektroforézist (T : 6.0-akrilamid *
22.5 %) a "Módszerekben" leirtak szerint végeztük. A gél

elek t rof ore t ikus futtatás után a géleket FAIRBANKS (1965) 

szerint fehérjére festettük.

A 14. ábrán a "nativ" gélelektroforézis után kivágott en

zimaktivitás sávok (I., II., III.) SDS gélelektroforetikus 

képei láthatók. A gél két szélén standard protein keveré

ket (LMW standard) futtattunk. A "Módszerekben" közölt,

220,000-14,500 dalton molekulasúly tartományban készített 

kalibrációs görbe (2. ábra) segítségével meghatároztuk a 

képen látható polipeptidláncok molekulasúlyát.
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13. ábra: Az EGTA koncentráció hatása az ATPáz enzimakti-

vitás sávok intenzitására.

2+A gélszeleteket 5 mM Mg2+ és 5 raM Ca“" iont, va

lamint az EGTA-t növekvő koncentrációban (a_: 0.1 

mM , ]э: 0.5 mH , с: 1.0 mH , d: 2.0 mH) tartal

mazó reakcióelegyekben inkubáltuk és enzimakti

vitásra festettük meg, a 12. ábrán feltüntetettek 

szerint.
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14. ábra: A "nativ" gélből kivágott enzimaktivitás sávok

gradiens (Takriiamici: 6*0-22.5 %) gélelektro- 

forézise.

SDS

A gélelektroforatikus futtatást a “Módszerekben“ 

leírtak szerint végeztük. Detergensként, az SDS 

helyett LiDS-ot használtunk.

A gél két szóién standard protoin keveréket fut

tattunk (LMVV standard kit: foszforiláz b (94,000), 

BSA (67,000), ovalbumin (43,000), karbonsav an- 

hidráz (30,000), tripszin inhibitor (20,000) és 

<X-laktalbunin (14,500 dalton). A polipeptidlán- 

cok molekulasúlyát 6 kisórlet átlagából számí

tottuk. A kivágott enzimaktivitás sávoknak megfe

lelő SDS képeket I. , II. , III.-al jelöltük.
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A fehérjére festett gélképen megfigyelhető egy 

98,000+3000 dalion és egy 65,000+2500 dalion molekulasú

lyú polipeptidlánc, amely fellelhető mind a három enzim

aktivitás sávra jellemző SDS gélelektroforetikus képekben. 

Találtunk azonban egy olyan, 42,000+1200 dalton molekula- 

súllyal jellemezhető polipeptidláncot is, amely csak a 

2+ jelenlétében festődő, I. enzimaktivitás sáv SDS fe

hérje képében figyelhető meg.

Mg

Meg kell jegyeznünk, hogy mind az SDS (14. ábra), 

mind az izofókuszált gélek (15. ábra) minőségét erősen be

folyásolja a mintafelvitel módja. Tekintettel arra, hogy 

az aktivitás sávoknak megfelelő fehérjéket az eredeti gél

darabkákban vittük tovább más gélrendszerekbe, a futtatá

sok minősége nem érheti el az oldékony állapotban felvitt 

minták elválasztásának minőségét.

3.3. Izoelektromos fókuszálás

Az izoelektromos fókuszálást 2 % NP-40-et, 2 % amfo- 

lint (pH:3.5-10) tartalmazó, 4 %-os gélen végeztük. A pH- 

gradienst pH:3.5-lO-ig terjedő tartományban alakítottuk ki

(3 . ábra ).

A 15. ábrán a "nativ" gélből kivágott enzimaktivitás sávok

II., III.) mutatjukizoelektromos fókuszálásos képeit (I • t

be .

Mind a három enzimaktivitás sávra jellemző izoelektro- 

mos fókuszálásos képen megfigyelhető egy intenzivebbel:
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A pH-gradienst pH: 3.5-10-ig alakítottuk ki. A 

kivágott gélszeleteket közvetlenül a gélre he

lyezve izofókuszáltunk.

Az enzimaktivitás sávoknak megfelelő izofókuszá-

. ■ •

<v'\-: Ш '

\ Щ
■ • ' ■' . Л . ,

r:
*B'Ä <шШ

lásos képeket I. , II. , III.-al jelöltük.

pm&.
■

Iv'rKv' Л&3'- :
ИЗК

у т T‘‘ «? •

•: *<’ vv'.:v у

• •; ‘ £ :

‘ ■; :.

.

vv;

ШРШ

Ж: л C,‘

'■

: ч.'...-уЛу. y:.v у *

щж ' у», -г.
. ■

<г. - 5a«»;-*/ v. v

;:«■ v :

■ул. л
*’Ч' •; >'У

"■■уу:
■

у
^ у'-у !г“'. ' , ríC:,.4v, v, V

. ’ у:.' v.X\ УЧ; v' •

■ --У . ■штт>Ш t%':
I'*Ь%У

-S V. :• у- У;.,;

VV-" У- • ’ /л>:.

тжт'
ш?с : % • . л

■ У;Í ■,
т\уу у у ,‘V. ’М<:<

!к- h£y-i •

'■.'-■У-' - 3 Г ‘Vin:' у.. >&-%: &ч: '
■

• •
Ж

. • ■



p 1:5,1 

pl:5,0
—pl'4,7

л

.. ф/>

in.i. и.+



60

4.7-es izoelektromos ponttal jellemezhető és egy halvá

nyabb (pl:5.0) fehérje sáv. Találtunk különbségeket is a 

három enzimaktivitás sávra jellemző izofókuszálásos képek

ben. Vagyis, a Il-es és a III-as, azaz a Mg

2+ ionok jelenlétében festődő enzimakti

vitás sávok izofókusz képeiben megjelenik egy pl:5.1-es izo- 

elektromos ponttal biró fehérje is. Ez a fehérje nem lát

ható az I-es sáv izofókusz képében.

2+ 2+és Ca ionok,

valamint a csak Ca

összegezve: megállapitottuk, hogy mind az SDS gél- 

elektroforetikus, mind pedig az izofókuszálásos analizis

2+ jelenlétében festődő I-es sáv különbö- 

ionok jelenlétében megfesthető III. akti

vitás sávtól. Az emlitett vizsgálatok alapján a II. és a 

III. enzimaktivitás sáv azonos fehérjének felel meg.

alapján, a csak Mg
2+zik a csak Ca
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V. MEGVITATÁS

Bármely gélelektroforetikus vizsgálatot megelőzően 

a membrán-kötött enzimek szolubilizálására, azaz a membrán

ból való kíméletes kiszakitására , elengedhetetlen követel

mény. Az ATPáz enzimek szolubilizálásához alkalmazott deter- 

genseknek két alapvető követelménynek kell megfelelnie:

- jó hatékonysággal, aktivitásuk elvesztése nélkül lehessen 

szolubilizálni velük az enzimeket,

- a használt detergens ne zavarja a gélelektroforetikus 

futtatást.

A megfelelő detergens kiválasztása céljából négy kü

lönböző, az irodalomban széleskörűen alkalmazott 2 ionos

(NaDOC, szaponin) és 2 nemionos (Triton X-305, NP-40) de- 

tergenst próbáltuk ki a Na+K+-ATPáz és a kétértékű kation 

függő ATPáz enzimek szolubilizálására.

Ellentétben NAKAMARU és KONISHI (1968b) megállapítá

saival, mi a szaponint nem találtuk alkalmasnak az ATPázok 

szolubilizálására. A szaponin alkalmazásakor sem a szolu- 

bilizált enzimek specifikus aktivitása, sem pedig a kiter

melés hatékonysága nem ért fel az NP-40-el kapott értékkel. 

Igaz ugyan, hogy az NP-40 csak a kétértékű kation függő 

ATPázok szolubilizálására volt megfelelő, de ez jól egybe

vágott az eredeti kísérleti elképzeléseinkkel, azaz azzal, 

hogy a már rendkívül jól leirt, megvizsgált Na+K+-ATPázzal 

e dolgozatban nem kivánunk foglalkozni.
' -v %'' 

йй О I
; -H % 4?.

..^ '
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Előnyös szolubilizálási tulajdonságai alapján, cél

jainkra választhattuk volna még a NaDOC detergenst is. 

ROUFOGALIS (1973) marha agy mikroszómális ATPázokra kapott 

szolubilizálási eredményeihez hasonlóan mi is megállapí

tottuk, hogy a NaDOC kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb 

ATPáz enzimek membránból történő kinyerésére. Ionos jelle

génél fogva azonban nagy mértékben zavarja a szolubilizált 

és igy micellába zárt enzimfehérjék "nativ" gélelektrofo- 

rézissel történő elválasztását. A fehérjéknek az akrilamid 

gélben történő szétválását ugyanis nem csupán a molekula- 

súlyuk, de a töltésük is befolyásolja.

A fent emlitett összes szempont figyelembevételével, igy 

esett végül is a választásunk a nemionos NP-40 detergensre.

Az általunk megállapított optimális szolubilizálási 

idő (30 perc) és hőmérséklet (0°C) megegyezett az UESUGI 

és mti (1971) által, marha agy mikroszómális Na+I<+-ATPázra, 

Lubrol WX detergenssel alkalmazott kezelési paraméterei

vel • Ez arra utal, hogy feltehetően a különböző ion függő 

ATPázok lipidkörnyezete igen hasonló.

Az ATPázok szolubilizálását legnagyobb hatékonyság

gal pH:8.5-ös közegben tudtuk elvégezni. Ez a pH érték jó

val bázikusabb a KYTE és mti (1973) által kutya vese velő- 

állományából izolált mikroszómális Na+l<+-ATPázra alkalma

zott pH:6.8-as szolubilizálási pH-nál.

Na+K+-ATPáz szolubilizálására (birka vese velőállomány mik-



63

roszóma frakció) LANE és mti (1979) ugyancsak a 6.8-as 

pH-t találta legmegfelelőbbnek. Mindkét munkacsoport azon

ban ionos detergenst, NaDOC-ot használt az enzim szolubili- 

zálására. Az optimális kezelési pH-ból adódó eltérést ma

gyarázhatjuk még az emlitett ATPázok, a mieinktől eltérő

szöveti eredetével is.

Bár az irodalomban általában a szolubilizáláshoz al

kalmazott detergens %-os koncentrációját adják meg, tapasz

talataink szerint a detergens/fehérje arány ennél lényege

sen informatívabb. A micellába vitt fehérjék aránya, azaz 

a szolubilizálás mértéke nemcsak az abszolút detergens kon

centráció, hanem a detergens/fehérje arány függvényében is 

változik.

Egy adott hőmérsékleten, kezelési pH-n és időtartam 

alatt, az agymikroszómális kétértékű kation függő ATPázok 

aktivitás változása a detergens/fehérje arány függvényében 

nagyon hasonló lefutású görbéket eredményezett. Mindhárom 

ATPáz enzim specifikus aktivitása már egészen kis deter- 

gens/fehérje arányoknál (0.5-1.О mg/mg) jelentősen csök

ken, majd növelve az arányokat, a cmc-értéknek megfelelő 

helyen minimumot ér el. A detergens mennyiségének további 

növelésével az enzimaktivitások növekedése figyelhető meg, 

s végül kb. az enzimaktivitás 50 %-a nyerhető vissza.

Ennek a görbének az egyes szakaszai egyértelműen meg

magyarázhatók a detergens molekulák hatásmechanizmusa alap-
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ján. Alacsony detergens/féhé гje arányoknál (0.5-1.0 mg/mg), 

a detergens molekulák még nem képeznek micellákat, de az 

enzim működéséhez szükséges foszfolipid kettős réteget 

( TANAKA és ABOOD, 1964, DEAN és TANFORD, 1977, POWEL és 

CANTLEY, 1980 ) megbontják az enzim környezetében és igy 

aktivitás csökkenést idéznek elő ( ROELOFSEN és mti, 1971,

CLARK, 1975 ).

A detergens mennyiségét fokozatosan növelve, a detergensre 

jellemző cmc-érték körül, bekövetkezik a lamella-micella 

fázisátmenet, azaz kialakulnak a félig nyitott detergens- 

lipid-protein micellák és az enzimaktivitás itt éri el a 

minimumát. A detergens koncentrációt a cmc-érték fölé emel

ve, az egyensúly a detergens-protein micellák irányába to

lódik el és a micellák fokozatosan bezárulnak ( HELENIUS 

és SIMONS, 1975 ) . Ez a folyamat az enzimaktivitás viszony

lagos növekedésével jár, mert a detergens molekulák bizo

nyos mértékig helyettesiteni képesek az aktivitáshoz szük

séges lipidkörnyezetet ( DEAN és TANFORD, 1978 ).

Az általunk alkalmazott 3.5 mg NP-40/mg fehérje 

aránynál az ATPáz enzim molekulák többsége már detergens- 

protein micellába zárt, tehát szolubilizált formában van 

jelen a közegben.

Az általunk alkalmazotthoz hasonló detergens/fehérje ará

nyokat (2.5-3.0 mg/mg) használt MEDZIHRADSKY és mti (1967) 

tengerimalac agy mikroszómából, valamint KYTE és mti (1971)
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kutya vese velőállomány mikroszómából szolubilizált Na + I<+-

ATPáz előállítására.

A 3.5 mg NP-40/mg fehérje arány használatakor az akti

vitás megoszlás és az aktivitás visszanyerés is jónak mond

ható (86-92 %, valamint 65-70 %). A kivonhatóság mértékére 

jellemző szolubilizált/membrán-kötött enzim arány, mind a 

három szolubilizált enzim esetében különbözik (Mg2+-ATPáz: 

2.8 , Ca2+-ATPáz:5.0 , Ca2+Mg2+:6.0), de kielégítő nagysá

gúak. Ezek az értékek nagyon hasonlóak a MUNOZ és mti (1969) 

által Micrococcus lysodeikticus baktérium membrán eredetű 

Ca2+-ATPázra kapott 5.5-es szolubilizált/membrán-kötött 

enzim arányhoz. SAERMARK és VILHARDT (1979) ugyancsak az 

általunk kapott értékeket megközelítő 2.5, illetve 4.5-es 

szolubilizált/membrán-kötött arányt közölt marha agy mikro- 

szóma frakció Triton X-100-al szolubilizált Mg 2+2+ és Ca

ATPázá ra.

A szolubilizált ATPáz enzimek ezen sajátságainak különbö

zőségét a jelenlegi ismereteink alapján nem lehet egyér

telműen magyarázni, mert adódhat a fehérjék tulajdonságai

nak különbözőségéből, de adódhat az eltérő lipidkörnyezet- 

ből is.

Az ATPáz enzimek szolubilizálásakor a visszamaradt

membránok eltávolítására általában 100,000-120.000 g x 30- 

60 perc centrifugálást szoktak használni ( MEDZIHRADSKY 

és mti, 1967, APPS és REID, 1977 ). Mi ennél lényegesen 

magasabb g-értékkel (210,000) és hosszabb ideig (2 óra)
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centrifugáltuk a mintákat, mert az előkisérleteinkből ki

derült, hogy az irodalomban közölt.ülepitési eljárások al

kalmazásakor a felülúszóban még jelentős mennyiségű memb

rán töredék marad, ami zavarja a gélelektroforetikus el

választás minőségét.

Az elválasztás minőségét természetesen a felvitt min

ták töménysége is befolyásolta. A minták töményitése meg

lehetősen nagy problémát okozott, mert a magas koncentrá

ciójú detergens jelenléte a legtöbb jól ismert töményitési 

eljárás használatát lehetetlenné tette. Végül is az Aquaci- 

de I-A-val (CALBIOCHEM) dializáló hüvelyben történő tömé- 

nyités mutatkozott számunkra a leghatékonyabb és legkímé

letesebb eljárásnak.

Az eddig ismert és leközölt eljárásokkal szolubili- 

zált ATPáz enzimek általában 6-8 napig tarthatók el -12°C- 

on ( DARGENT-SALLÉE. 1970, ROUFOGALIS, 1973 ). Laborató

riumunkban sikerült az ATPát enzimeket -20°C-on lefagyaszt

va, 2 mM DTT és 25 % glicerin jelenlétében kb. 3 hónapig 

eltartanunk, úgyhogy aktivitásuk megőrzése mellett gél

elek trofо retikus vizsgálatokra is felhasználhatók marad

tak. Az enzimaktivitások 50-60 %-ának megőrzésében felte

hetően hagyon fontos szerepe van a ditiotreitolnak (DTT) 

az enzim aktiv centrumában kifejtett SH védő ( NESTRUCK- 

GOYKE és HASSELBACH, 1981 ) és a glicerin lipidkörnyezetet 

helyettesitő hatásának ( SALL és mti, 1977 ).



67

összehasonlitó vizsgálataink azt is bebizonyitottál<, 

hogy a szolubilizálás hatására az ATPáz enzimek jellemző 

kinetikai paraméterei nem változnak meg számottevően. Mind

a fehérje koncentráció- és a reakcióidő függés, mind pe

dig a reakció pH-optimurnának tekintetében a kétféle pre

parátum azonosnak tekinthető. A Mg 2+ -ATPázra (pH :7.4-7.6), 

2+-függő ATPázra (pH:8.0) kapott értékek 

megegyeztek az irodalomban leirt idegszöveti eredetű két

értékű kation függő ATPázok pH-optimumaival ( KHAN és OCHS,

illetve a Ca

1974, TSUDZUKI, 1979 ).

A szolubilizált és a membrán-kötött enzim formákra

kapott optimális szubsztrát/kation (1:1) arány is jó egye

zést mutat a már korábban ATPázokra közölt kisérleti ada-

tokkal ( MUNOZ és mti, 1969 ). A kétértékű kation függő

ATPázok szolubilizálása során sem az enzim kétértékű kation

igénye, sem pedig a magasabb ATP koncentrációknál fellépő 

szubsztrát gátlás ( ROBINSON, 1976, ADOLFSEN és MOUDRIANAKIS, 

1978 ) mértéke nem változott meg.

Mindhárom vizsgált membrán-kötött ATPáz látszólagos К ér

téke 3 x 10~4 M körüli. Ezzel megegyező nagyságrendű lát

szólagos l<M értékeket állapítottak meg: ROUFOGALIS (1973) 

marha agy mikroszómális, KHAN és OCHS,(1974) macska agyké

reg axonális, ROBINSON (1976) patkány agykéreg mikroszómá

lis eredetű membrán-kötött kétértékű kation függő ATPáz 

enzimekre. A szolubilizálás hatására mindhárom ATPáz enzim
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l<M értéke kissé megnövekszik (kb. 2.5-szeresére), vagyis 

a micellába záródás miatt affinitásuk az ATP-hez csökken.

A membránból történt kiszakitás miatt hasonló változásokat

mutatnak а V értékek is. Ugyanilyen jelenséget észleltmax
NESTRUCK-GOYKE és HASSELBACH (1981) is, amikor a szarko- 

plazmatikus retikulumból szolubilizált Ca2+Mg2+-ATPáz ki

netikai sajátságait vizsgálta.

Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy a kétérté

kű kation függő ATPáz enzimek kinetikai sajátságai nem vál

toznak meg lényegesen a szolubilizálás, illetve a tárolás 

során, igy ezek a preparátumok alkalmasak a fehérje alegysé

gek elektroforetikus vizsgálatára.

Az irodalomban a szolubilizált ATPáz enzimek gélelektro- 

forézis utáni enzimaktivitás festéssel történő kimutatásá

val csak két közlemény foglalkozik ( KAHLENBERG és mti, 

1969, APPS és GLOVER, 1978 ). Az említett szerzők a külön

böző kation függő ATPáz enzimeket nem tudták elkülöníteni, 

mivel az általuk használt gélelektroforetikus rendszer 

felbontása nem volt megfelelő. Bár festési eljárásuk, az 

alkalmazott gélkoncentráció (4, ill. 6 %-os) és a felhasz

nált detergens (Lubrol WX, ill. NP-40) is eltérő volt, 

mindkét munkacsoport csak egy és eléggé diffúz enzimakti

vitás sávot tudott kimutatni. Emellett a leirt eljárások 

reprodukálhatóságával is komoly nehézségek voltak. 

Tekintettél e két módszer rendkívül kis számú irodalmi
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idézettségáre, feltételezhetjük, hogy más laboratóriumok

nak is hasonló problémáik voltak ezen eljárások alkalma

zásakor .

Ki kellett tehát fejlesztenünk egy saját, megfelelő 

felbontású gélelektroforetikus elválasztási és enzimakti

vitás festési eljárást. Többféle gélelektroforetikus rend

szert kipróbálva, a DAVIS-féle (1964), pH:8.9-es eljárást 

módosítottuk. Az elválasztás minőségét jelentősen megnö

velte, hogy a géleket 5-25 %-os akrilamid koncentráció 

tartományban, gradiensként készítettük el. Az ATPázok gél

elektrof orézis utáni kimutatására elvben kétféle festési

eljárás használható fel. Az egyik, a küvetta reakcióban 

Pi meghatározásra legáltalánosabban használatos ammonium 

molibdátos módszer ( AMES, 1966 ), a másiX pedig a hiszto- 

kémiában jól ismert G'ŰM'ÖRI-f éle (1955) eljárás. Az első

ként emlitett módszer, amelyet KAHLENBERG és mti (1969) 

használtak fel gélfestésükhöz, számunkra nem mutatkozott 

eléggé érzékenynek. Ezért mi a GÖMÖRI-féle és az ALLEN 

és HYNCIK (1963) által alkalikus foszfatázokra leirt el

járásokat felhasználva, kidolgoztunk egy nagy érzékenységű 

ATPáz aktivitásfestési módszert, amely alkalmas volt az 

ATPáz enzimek aktivitásuk alapján történő kimutatására, 

gélelektroforézisük után.

Az enzimreakciót a fent emlitett két munkacsoport 

által használtnál jóval töményebb (10 mM) ATP jelenlétében

%к 4О\3
■ í p V

V *
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játszattuk le, ami az aktivitásfestési eljárásunk haté

konyságát jelentősen megnövelte. Ez a magas ATP koncentrá

ció elméletileg már gátolja az ATPáz enzimaktivitást. Te

kintettel azonban a gélbe történő diffúzió alacsony foká

ra, az ATP tényleges koncentrációja az enzim környezetében 

jóval kisebb (2-3 mM) .

Mg2+ és Ca2+ ionok együttes jelenlétében három en

zimaktivitás sávot (R ^ : 0.08 , 0.13 , 0.15) tudtunk kimu

tatni a "nativ" gradiens gélen (12. ábra). A I. aktivitás 

sávról világosan megállapítható volt, hogy csak Mg2+ ionok 

jelenlétében mutatható ki, ugyanakkor a II. sáv akár Mg2+, 

akár Ca2+ ionok jelenlétében egyaránt működőképes, A III. 

aktivitás sáv Ca2+ specificitását EGTA felhasználásával 

bizonyítottuk be. Mivel Az EGTA csak A Ca2+ ionokkal képez 

komplexet ( BARTFAI, 1979 ), végkoncentrációját fokozato

san növelve a reakcióelegyben az ATPáz aktivitás sáv (III.) 

teljesen eltüntethető (13. ábra).

A kontrol gélek pedig egyértelműen igazolták, hogy az ál

talunk alkalmazott aktivitásfestési eljárás az ATPáz en

zimekre specifikus. Az enzim sem az ATP, illetve a kétér

tékű kationok, mint szubsztrát hiányában, sem pedig a hő

inaktiválás esetén nem működik.

A "nativ" gélelektroforézissel elválasztott ATPáz 

aktivitás sávok, elvileg hozzárendelhetők egy azonos fe

hérje különböző méretű aggregátumaihoz is. A fehérje sá-
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vokban meglévő tényleges eltérésekre bizonyitékokat, csak 

további, SDS gélelektroforézises, illetve izoelektromos fó- 

kuszálásos vizsgálatok adhatnak.

Az SDS gélelektroforézises vizsgálatokkal 3 polipep- 

tidláncot tudtunk elkülöníteni. Ezek közül kettő, egy 

98,000+3000 és egy 65,000+2500 dalton molekulasúlyú poli- 

peptidlánc mindhárom aktivitás sávra jellemző SDS gél

elekt rof oret ikus képekben megtalálható. Ezek a polipeptid- 

láncok molekulasúly tekintetében nagyon hasonlóak az iroda

lomban leirt Na+K+-ATPáz katalitikus, illetve glikoprotein 

alegységéhez ( SMITH és mti, 1974, HASTINGS és REYNOLDS,

1979 ). Azonban az általunk vizsgált ATPáz sávok egyike 

sem tartalmazott egy, a Na+K+-ATPáz proteolipid alegységé

nek (Ms: 10,000-12,000 dalton; LANE és mti, 1979, és 

REEVES, 1980 ) megfelelő sávot. A harmadik polipeptidlánc

jelenlété

ben festődő aktivitás sáv SDS képén látható. Ez a harmadik 

alegység nagyon hasonlit molekulasúly tekintetében az aktin

hoz (Ms : 45,000 dalton). Eredményeinkkel összhangban, 

TSUDZUKI (1979) leirt egy szinaptikus vezikulában lévő Mg 

ATPázt, amelynek alegységei között ugyancsak megtalálható 

egy, az általunk kimutatotthoz hasonló, aktin-szerű poli

peptidlánc .

2+(Ms: 42,000+1200 dalton) csak az I azaz Mg• /

2+

Izoelektromos fókuszálással szintén 3 fehérje sávot 

tudtunk elkülöníteni. Ezek közül kettő, egy igen intenziv



72-

(pl:4,7) és egy halványabb fehérjesáv (pl:5.0) mindhárom 

aktivitás sávnak megfelelő izofókusz képben megtalálható.

2+-ot igénylő

(II: és III.) enzimaktivitás sávokra jellemző izofókusz 

képekben fordul elő. Az intenziv, fő fehérje sávnak meg

felelő izoelektromos pont (pl:4.7) jól egyezik az iroda

lomban leirt ATPáz izoelektromos pontokkal (pl:4.8-5.2)

( SMITH és mti, 1974, KOBAYASI és ANRAKU, 1974, SAERMARK 

és VILHARDT, 1979 ).

Az izofókuszált képeken látható sávfelhasadás, azaz 

a három enzimaktivitás sáv között különbségeket mutató

A harmadik fehérje sáv (pl:5.1) csak a Ca

halványabb fehérje sávok megjelenése, valószinüleg a 9.5 

M-os ureával történt kezelés eredménye. Hasonló jelensé

geket észlelt SAERMARK és VILHARDT (1979) agymikroszómá- 

-ATPáz izoelektromos fókuszálásakor.2+lis Mg

A fenti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy 

a "nativ" gradiens gélelektroforézissel elkülöníthető 

Mg2+-ATPáz (I. sáv) és Ca2+-ATPáz (III. sáv) fehérjeal

egység szerkezete eltérő.

Az általunk leirt ATPáz szolubilizálási és gélelektrofo- 

retikus eljárás amellett, hogy a fenti elméleti fontos

sággal biró megállapitást lehetővé tette, ugyancsak nagy 

jelentőséggel bir a kis mennyiségben kinyerhető membrán 

minták ATPáz tartalmának vizsgálatában.
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Ezt igazolják azok a már laboratóriumunkban folyó munkák 

is, amelyekkel az idegvégződések speciális membránjainak 

(szinapikus plazma membrán, szinaptikus vezikula és intra- 

szinaptoszómális endoplazmatikus retikulum) ATPáz enzim

jeit hasonlitjuk össze.
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VI . ÖSSZEFOGLALÁS

Annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy az idegmemb

rán eredetű kétértékű kation függő ATPáz enzimek fehérje

alegység szerkezete azonos, vagy eltérő, a rendelkezésünk

re álló korlátozott kiindulási anyagmennyiség miatt, a 

biokémiában szokásos enzimtisztitási eljárások helyett, gél- 

elektroforetikus vizsgálatokkal próbáltunk választ kapni.

A gélelektroforetikus vizsgálatokat megelőzően - 

membrán-kötött enzimekről lévén szó a kétértékű kation

függő ATPáz enzimek szolubilizálására szolgáló eljárást 

kellett először is kidolgoznunk. Patkány nagyagykéreg 

mikroszóma frakcióból, 3.5 mg NP-40/mg membrán fehérje de- 

tergens arány, pH:8.5, 30 perc, 0°C-on történő kezeléssel, 

igen nagy hatékonysággal és aktivitásuk megőrzése mellett 

sikerült az ATPáz enzimeket szolubilizálnunk.

A membrán-kötött és a szolubilizált ATPáz enzimek

kinetikai sajátságait (pH-, reakcióidő-, fehérjekoncent

ráció- és szubsztrát függés) összehasonlitva, megállapi- 

tottuk, hogy a kinetikai paraméterek nem változnak meg lé

nyegesen a szolubilizálás hatására. Ily módon a szolubili

zált enzim preparátum alkalmas a további gélelektroforeti

kus vizsgálatokra.

Ezek után kidolgoztunk egy olyan "nativ" gradiens 

gélelekt rof orézises (T^ : 5.25 %) eljárást és enzim-

i s %.
v *

i ■ .
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aktivitási$stési módszert, amelyek segítségével sikerült 

kimutatnunk és elkülönítenünk a kétértékű kation függő 

ATPáz enzimeket. Megállapítottuk, hogy a gélen látható 3

enzimaktivitás sáv közül a legkisebb R^ értékkel (0.08) 

jellemezhető I. sáv csak Mg2+ ionok, a legnagyobb ér

tékkel (0.15) biró III. sáv pedig csak Ca2+ ionok jelen

létében festődik. A középső sáv (II.: R^:0.13) mind Mg2+
2+mind pedig Ca ionok jelenlétében látható a gélen.

Ezeknek a sávoknak az SDS gélelektroforezises, vala

mint az izoelektromos fókuszálásos analízisét elvégezve, 

megállapítottuk, hogy a II. és a III. enzimaktivitás sáv 

azonos fehérjéhez rendelhető. Ez a két sáv azonban hatá

rozottan különbözik az I. aktivitás sávtól, SDS gélelektro- 

forézises és izofókuszálásos képe alapján is.

A fenti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a 

"nativ" gradiens gélelektroforézissel elkülönített Mg

-ATPáz (III. sáv) fehérjealegység szer-

2+

2+(I. sáv), és Ca

kezete eltérő.

Az általunk leirt ATPáz szolubilizálási és gélekektro- 

foretikus eljárás amellett, hogy a fenti, elméleti jelen

tőséggel biró megállapitást tette lehetővé, ugyancsak 

nagy jelentőséggel bir a kis mennyiségben kinyerhető memb

rán minták ATPáz tartalmának vizsgálatában.

Ilyen tipusú munkák, mint pl. az idegvégződések speciális 

membránjaiban előforduló ATPáz enzimek vizsgálata további 

munkánk tárgyát képezi.
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