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1. BEVEZETÉS

1.1. A fotoszintézisről általában

Zöld növények fotoszintézisének nevezzük azon folya

matok összességét, melyek során a növények az elnyelt fény 

energiáját széndioxidnak szerves vegyületekké való reduk

ciójára használják fel, szabadenergiát (AF') raktároznak 

el, és közben oxigént termelnek. A növényi fotoszintézis

alapegyenlete (1):

növény6 co2 + 6 h2o CcH.„0, + 6 0~ о 12 6 2

AF' = + 2850 . 103 J

Fotoszintézisre képesek bizonyos baktériumok is,

ez azonban sok tekintetben különbözik a zöld növényi foto

szintézistől .

A fotoszintézist növényekben a kloroplasztisz sejt-

szervecske (1. ábra) végzi. A kloroplasztiszok belsejét

zárt membránrendszer hálózza be. A membrán alkotta zsákocs

kákat tilakoidoknak nevezzük.

A fotoszintetikus membránok vázát egy kb. 7 nm vastag 

kettős lipidréteg alkotja. A lipidbe ágyazva különböző fe

hérjék, festékek (klorofillok, karotinoidok) és egyéb szer

ves molekulák találhatók, nagyfokú rendezettségben (2).
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1. ábra. Kloroplasztisz elektronmikroszkópos képe.

A fotoszintézis két reakciósorozatra bontható.

Az elsődleges folyamatok a fény elnyelésétől az 02 ter

meléséig és az ATP valamint a NADPH szintéziséig tarta

nak, és a membránban, illetve ahhoz kötötten játszódnak 

le. A második, tisztán biokémiai reakciólánc az energiát 

szolgáltató ATP és az erősen redukáló NADPH felhasználó- 

sával a CC^-ből szerves anyagokat szintetizál. Ezen folya

matok szintere a tilakoidok közti tér, a sztróma (3).

1.2. A fotoszintézis elsődleges folyamatai

1.2.1. A fény elnyelésétől az elsődleges töltésszétválasztásig.

fP
fii SZSGKD

/
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A fotoszintézis elsődleges folyamatait az úgy

nevezett Z-séma szemlélteti (2. ábra).
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2. ábra. A fotoszintézis Z-sémája Farkas Gábor nyomán (1)

A fény abszorpcióját az antenna-pigmentek végzik 

(5). Az elnyelt energia energiaátadási folyamatok (pl. rezo

nancia-kölcsönhatások) révén vándorol egyik festékmoleku

láról a másikra és jut el a reakciócentrumokba (6). Egy-egy 

reakciócentrumhoz általában 200-500 pigmentmolekulából 

(növényekben klorofill-a, klorofill-b, karotinoidok) álló

antenna tartozik.
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A reakciócentrumok klorofill-a molekulát tartal

mazó komplexek, melyek speciális környezetük révén külön

böznek az antenna-klorofillőktől, illetve az in vitro

klorofill-a-tói (7).

1.2.2. A fotoszintetikus elektrontranszport

A gerjesztett reakciócentrumokban elsődleges töl

tésszétválasztás jön létre. A reakciócentrumban lévő spe

ciális klorofill-a molekulapár leadja egy elektronját egy 

akceptor molekulának és ionizált állapotban marad vissza 

(8 ). Ezt a lépést redox reakciók sorozata követi az úgy

nevezett elektrontranszport-lánc mentén. Algákban és maga- 

sabbrendü növényekben kétfajta reakciócentrum és ennek meg

felelően két fotoszisztéma működik (9). A két fotoszisztémát

az elektrontranszport-lánc köti össze: az FSZ II-ből szár

mazó elektronok plasztokinon, plasztocianin és citokróm 

molekulák közvetítésével redukálják az oxidált FSZ I reakció

centrumot. Az FSZ II ionizált reakciócentrumához a végső

elektron-donor, a viz bomlásából származó elektronok jutnak 

el, egy enzimrendszer közvetítésével. A gerjesztett FSZ I 

elektronja végső soron a NADP f molekulát redukálja (10).

Az elektrontranszport egyes lépései protonleadással 

illetve - felvétellel párosulnak: A viz bomlásakor az oxigén

fejlődés mellett protonok szabadulnak fel. A két fotoszisz

témát összekötő redoxlánc része, a PQ molekulahalmaz
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("PQ-pool") redukciója során protonokat vesz fel, majd 

oxidációja közben a felvett protonokat leadja. Végül, az
-fFSZ I akceptor-oldalán a NADP redukciójakor is proton

felvétel történik, igy alakul ki a primér folyamatok 

egyik terméke, a NADPH molekula (10).

A lineáris elektrontranszporton kivül, különösen,

ha az FSZ Il-t gátoljuk, az FSZ I körül ciklikus elektron-

transzport is végbemehet (11, 12).

1.2.3. Fotofoszforilálás

Az elsődleges folyamatok másik terméke, az ATP nem

közvetlenül alakul ki az elektrontranszport során. A redox

reakciók energia-donorként működve a membrán valamilyen

nagyenergiájú, köztes állapotát hozzák létre, és az igy 

raktározott energia használódik fel az ATP-nek ADP-ből és

szervetlen foszfátból való szintézisére (energia-akceptor

reakció) (13).

-> ATPA + В Xredox

ADP + PAred < <-+ В X iox

Az elektrontranszport és az ATP szintézis sztöchio- 

metriája a kísérleti körülményektől függően nagyon külön

böző lehet. Az X ~ energiában gazdag állapot mibenlétét a
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számos kísérlettel alátámasztott Mitchell-hipotézis ma

gyarázza meg (14).

A fotoszintetikus membránok rendezett, aszimmetri

kus szerkezete miatt az elsődleges töltésszétválasztás

vektoriális: az elektron-donorok a membrán belső, az ak-

ceptorok a külső felülete közelében találhatók (15, 16)

(3. ábra).

A töltésszétválasztás eredményeképpen elektromos tér 

épül fel a membránban. A szerkezet következtében az 

elektrontranszportot kisérö protonfelvétel és protonleadás

is a membrán különböző oldalain történik: a vizbontás a

tilakoid belsejében játszódik le, a NADPH szintézise viszont

a membrán külső oldalánál.

THYLAKOID KÜLSŐ TÉR

2-<seкs
Ш
2

THYLAKOID BELSŐ TÉR

____ I

3. ábra. Az elektrontranszport és a hozzá kapcsolódó
protontranszport vázlata Farkas Gábor nyomán (1)
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Ezenkívül, a PQ molekulák is a külső térből veszik fel

a protonokat, és a belső felületnél adják le. Az elektromos 

potenciálkülönbség mellett tehát pH különbség is kialakul

a membrán két oldala között. Mivel a zárt, szigetelő

membrán a különböző ionok számára potenciálgátat jelent,

belső tere és a külső tér kö-képes arra, hogy a tilakoid 

zött ezt az elektrokémiai potenciálkülönbséget fenntartsa.

Az elektrokémiai potenciálkülönbség fellépése jelenti a 

membrán energiaraktározó állapotát /az X~ „terméket"// a-

mely energetikailag összekapcsolja az elektrontranszportot

az ATP szintézissel.

A belső térben felhalmozott protonok a protonmoto

ros erő

RTpme = Acp + — ApH

hatására - az egyéb protoncsatornák mellett - egy a membrán

ba ágyazott fehérje-komplexen, az úgynevezett kapcsoló 

faktoron keresztül juthatnak ki a külső térbe, miközben 

energiaveszteségük ATP szintézisre használódik fel (13) . 

/Itt R az egyetemes gázállandó, F a Faraday-szám, T az 

abszolút hőmérséklet./

A fotofoszforilálásnak ezt a mechanizmusát bizonylt

ja, hogy a fotoszintetikus membránok a két oldaluk között

illetve külsőmesterségesen létrehozott pH különbség (17) 

elektromos tér hatására (18), sötétben is képesek ATP-t

szintetizálni.



8

A kapcsoló faktor az ATP-áz fehérje, amely megfe

lelő körülmények között az ATP bomlását is katalizálja

(19,2o).

Az ADP megkötése és az ATP szintézise a fehérje külső 

oldalán történik, igy a keletkező ATP a NADPH-val együtt 

a sztrómában szabadul fel, ahol a fotoszintézis másod

lagos, biokémiai reakciósorozata lejátszódik (1).

1.2.4. Az elnyelt fény által szétválasztott töltések 

kilépése a membránból

A fény energiája a membrán belsejében lokalizált 

töltéseket /elektron-lyuk párt/ hoz létre.

A membrán külső és belső felszine közelében leját

szódó redox reakciók, melyek protonfelvétellel illetve 

protonleadással párosulnak, egyben azt is eredményezik, 

hogy a membránban lévő töltések rekombinálódnak, és helyet

tük a tilakoid belsejében illetve azon kivül jelennek meg 

töltések. Nevezetesen, amikor a két fotoszisztéma akceptor-

oldalán protonfelvétel történik, két negativ ion marad 

vissza a külső térben. Miközben pedig a vizbontásból illet

ve a redukált PQ-tól származó elektronok semlegesítik a

membránban lokalizált pozitiv töltéseket, a belső térben

protonok szabadulnak fel.

Végeredményben tehát a membrán belsejében, a hely

hez kötött molekulákon lévő töltések semlegesitődnek, és a 

membránnal határos vizes fázisokban jelennek meg töltések,
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mozgékony ionok formájában.

1.3. Az elektrokromizmus

A fényindukált töltésszétválasztás és az azt kö

vető töltéstranszport vektoriális volta miatt felépülő 

elektromos tér a primér töltésszétválasztástól végigkíséri 

az elsődleges fotoszintetikus reakciókat, és kapcsolatban 

állhat olyan, részleteiben még nem ismert folyamatokkal,

mint például a PQ-hidrogénpumpa működése vagy az ATP szin

tézis. Ezenkívül a membránban kialakuló elektromos tér

tanulmányozása azért is nagy jelentőségű, mert elektromos 

potenciálkülönbség más biológiai membránok működése közben 

is fellép /pl. mitokondrium membránok, a látóbibor membrán

ja, idegsejtek sejthártyája stb./.

A fotoszintetikus membránokban fellépő elektromos 

tér vizsgálatára alkalmas természetes, belső próba a be

ágyazott pigmentek elektrokromizmusa. A töltésszétválasztást 

5 6kisérő lo -lo V/cm nagyságrendű elektromos tér ugyanis 

Stark effektus révén megváltoztatja a membránban lévő

pigmentek abszorpcióját:

- — [ <U -u )E + 
h Э\> g a

- E(а -Й )E] + 
2 g a

[(y -ü )ÉJ2+ ... ,g a

ДА =

2+ ± I___
2 h2 Эv2

Э A /1/

ahol Ё az elektromos térerősség, у és a a gerjesztett9 9
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állapot, у és a az alapállapot dipólmomentuma illetve
3 3

polarizálhatósági tenzora, h a Planck-állandó, v a frek

vencia (21).

Az elektrokróm abszorpcióváltozást fotoszintetikus

membránokban jellegzetes pozitiv maximumhelye alapján 

515 nm-es effektusnak /ЛA5^5/ is nevezik.

Folytonos fénnyel megvilágítva kloroplasztiszokat 

Duysens figyelt meg először 515 nm-nél abszorpciónövekedést 

és ezzel párhuzamosan 478 nm-nél abszorpciócsökkenést (22).

Witt és munkatársai flash-fotometriás technikát alkalmazva

azonosították később a ДА -öt izolált kloroplasztiszok515
esetében, mint elektrokróm abszorpcióváltozást (23).

Az azonosításra az ad lehetőséget, hogy az 515 nm-nél meg

lévő más transzmisszió-változások /pl. a karotinoid-triplett 

kialakulását kisérő abszorpcióváltozás/ spektrálisan és 

kinetika szempontjából is eltérnek az elektrokróm abszorp

cióvá! to zás tói .

Az elkülönítés másik módja egyes ionofórok hatásá

nak vizsgálata az abszorpcióváltozás kinetikájára. A 

membránt különböző ionok számára permeábilissá tevő ionofó

rok ugyanis befolyást gyakorolhatnak a transzmembrán elek

tromos térre, és igy a teret érzékelő abszorpcióváltozásra 

is. Ugyanakkor a más természetű /mint pl. 'a triplett és 

ionizált állapotok kialakulását vagy a redox reakciókat ki

sérő/ abszorpcióváltozásokra hatástalanok.

Az 515 nm-es effektus elektrokróm természetét a

következő kísérletek is bizonyítják:
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Mesterséges lipidrétegekbe ágyazott fotoszinte

tikus festékek abszorpcióváltozása külső elektromos térben 

hasonló spektrumú mint az in vivo abszorpcióváltozás

(24-28).

Kloroplasztisz szuszpenzióban aszimmetrikus meg- 

világitás esetén közvetlenül is mérhető az elektromos po

tenciálkülönbség. Ennek az elektromos jelnek a kinetikáját 

ugyanolyannak találták, mint az 515 nm-es abszorpcióvál

tozás kinetikáját (29-31).

Az elektromos tér elektrokróm abszorpcióváltozással 

való tanulmányozásának több előnye van:

Ez a módszer általában nem jelent külső beavatko

zást a fotoszintetikus rendszerbe.

A festékek abszorpcióváltozása késés nélkül követi

a tér változásait.

A válasz lineáris. Tekintettel arra, hogy 515 nm-

nél az abszorpcióváltozás főleg karotinoidoktól ered, és 

ezeknek a molekuláknak nincs permanens dipólmomentumuk, a 

lineáris válaszból az a következtetés vonható le /lásd /1/

egyenlet/, hogy a térre érzékeny karotinoidokat olyan 

komplexek hordozzák, melyek erős permanens terükkel a ka

rotinoidokat polarizálják (26,27).

Végül, az elektrokróm abszorpcióváltozás abszolút 

értelemben kalibrálható (32-36).

méréséből fontos informáci-Mindezek miatt а ДА515
ók nyerhetők a fotoszintetikus membránok szerkezetére és

működésére vonatkozóan.
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2. AZ ELEKTROKRÓM ABSZORPCIÓVÁLTOZÁS KINETIKÁJA

KÜLÖNBÖZŐ KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Villanófénnyel történő gerjesztés után /egyetlen 

elemi ciklust elinditva/ fotoszintetikus membránokban néhány 

száz ms élettartamú abszorpcióváltozás mérhető 515 nm körüli 

maximummal. Az abszorpcióváltozás kinetikája azonban jelen

tősen eltér az izolált kloroplasztiszok, algák vagy bak

tériumok esetében, és a kísérleti körülményektől is erősen

függ.

2.1. Elektrokróm abszorpcióváltozás B-tipusu

kloroplasztiszokban

Mechanikus módszerekkel való izolálás során a

kloroplasztiszok jelentős része elveszti külső burkoló

membránját és ezáltal a sztrómát is, tehát megváltozik a 

tilakoidok természetes környezete, sok közülük meg is sérül.

Az ilyen kloroplasztiszokat B-tipusunak nevezzük, 

az A-tipusuakkal, amelyek külső burkolómembránjukat s igy 

a sztrómájukat megtartják (37).

Hagyományos módszerekkel izolált kloroplasztiszok 

515 nm-es abszorpcióváltozását Witt és munkatársai kétfázi

súnak találták (23). Egy 3 ns-nál gyorsabb felfutó szakaszt 

egy lo ms - 1 s élettartamú lecsengés követ (16).

szemben
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Witt és munkatársai a gyors felfutást azzal ma

gyarázták, hogy a primer töltésszétválasztást követően

o.l iis-nál gyorsabban kialakul a membrán normálisának 

irányába eső, egyenletes, "homogén" elektromos tér, a 

membránt körülvevő vizes fázisokban szabadon elmozduló

ionok hatására (16).

A lassú lecsengés a membránon átfolyó ion-ára

mokkal kapcsolatos, tehát a membrán permeabilitásától és 

az ATP szintézis sebességétől függ. Ezt igazolja, hogy az 

ATP szintézis hatásfokának növekedése gyorsitja ezt a

fázist, összhangban a Mitchell-féle kemiozmotikus hipo

tézissel (38).

2.2. Elektrokróm abszorpcióváltozás ép alga sejtekben

Witt és Moraw (39) majd Joliot és Delosme (4o) 

ép alga sejteken /Chlorella pyrenoidosa/ mérve az 515 nm-es 

abszorpcióváltozást, bonyolultabb kinetikát figyeltek meg

(4. ábra ).

A kinetika négy fázisból tevődik össze. Egy igen 

gyors és egy lassabb abszorpciónövekedést /a- és b-fázis/ 

követ egy gyors és egy lassú lecsengés /с- és d-fázis/.

Az abszorpcióváltozás spektruma a gerjesztést követő 

különböző időpillanatokban /az a, b, c és d-fázis idején/ 

hasonló volt az elektrokróm abszorpcióváltozásra korábban 

leirt spektrumokhoz. A foszforilációs körülményeknek a ki

netikára gyakorolt hatása is megegyezett az izolált kloro-
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plasztiszokban megfigyelt hatással. A fényindukált 

szórásváltozás-mérések szintén alátámasztották a komplex

kinetikáju ДА,.^,. elektrokróm természetét (41).

¥ *юг:
1 5>-

1

123456

'
0б|- a 05

\
A
\
V:

;
°0^ 0

40 80 120 0 200 400

t ( m» ) t ( ms )

4.ábra. Chlorella sejtek 515 nm-es abszorpcióváltozásának 
kinetikája
+ = 1 órás sötéthez való adaptálás
o=5 perces sötéthez való adaptálás után(4o)

A kinetika lassú emelkedő szakaszát egy algákban 

specifikusan meglévő - a primér töltésszétválasztásoktól 

harmadik, pontosan nem definiált elektrogén 

lépésnek tulajdonították, amely további töltéseket kelt, 

és szállit a membrán két oldalára (42-44). A kloroplaszti

különböző

szókra felállított modellből kiindulva ugyanis /amely sze-
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rint a membránban szétválasztott töltések tere o.l ys

alatt homogénné válik/, egy lassú abszorpciónövekedést csak

többlet töltések megjelenése okozhat. A b-fázis kialakulá

sát, a 3. elektrogén hely működését az FSZ I donor-oldalán 

lejátszódó folyamat/ok/hoz kapcsolták.

Mivel azonban az algák sejtfala nem engedi át az

ionofórokat, és a Chlorellából csak B-tipusu plasztiszokat

lehet izolálni, nem lehetett közvetlenül bebizonyítani, 

hogy az abszorpcióváltozást valóban a membránban lévő

elektromos tér indukálja.

2.3. Elektrokróm abszorpcióváltozás A-tipusu

kloroplasztiszokban és levéldarabokban

Intakt kloroplasztiszokban az 515 nm-es abszorpció

változás az algákéhoz hasonló összetett kinetikáju (45-52), 

és ionofórokra érzékeny (46), ami az elektrokróm természe

tét valószinüsiti. /Külön-külön az egyes fázisok érzékeny

ségének mértékét kinetikai analizis dönthetné csak el./

Ezen felül, gyakran egy további gyors lecsengő szakasz is 

megfigyelhető (45, 46, 51, 52). A kinetika kísérleti körül

ményektől való függését szemlélteti az 5. ábra (46).

A b-fázis amplitúdója függ a kloroplasztiszok 

intaktságától. B-tipusu plasztiszokban ez a fázis nem fi

gyelhető meg (5/a. ábra).
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5.ábra. Izolált kloroplasztiszok elektrokróm abszorpció
változása különböző kísérleti körülmények között, 
(46) alapján. a: A-tipusu, B-tipusu plasztiszok 
b: A:kontroll, B:o.3yM nigericin, С: о.З yM valino- 
mycin, D: L 2 yM valinomycin, E: o.o5yM gramicidin D 
c:a hőmérséklet hatása A-tipusu kloroplasztiszokban
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A-tipusu kloroplasztiszokon a különböző iono-

fóroknak (17) a kinetikára gyakorolt hatása látható az 5/b.

ábrán.

A H+ - K+ kicserélődését elősegítő ionofór, a nigericin, 

amely az elektromos potenciálkülönbséget nem változtatja, 

látszólag nem csökkenti a b-fázis amplitúdóját. A specifi- 

ionokat szállitó, igy a potenciálkülönbséget 

csökkentő valinomycin hatására a b-fázis fokozatosan el

tűnik. A gramicidin D minden ion számára átjárhatóvá teszi 

a membránt. Hatására a b-fázis eltűnik és a jel lecsengé-

+kusan К

se erősen gyorsul.

Szobahőmérsékletről emelve, illetve csökkentve a

hőmérsékletet egyaránt egy gyors lecsengő fázis figyelhető 

meg (5/c. ábra). Mig azonban a hőmérséklet csökkenése rever

zibilis változásokat okoz, a hőmérséklet növekedése irre

verzibilisen változtatja meg a membrán állapotát.

A Szegedi Biológiai Központban működő Fotoszintézis 

kutatócsoport munkatársai által elvégzett mérések azt bi

zonyítják, hogy levéldarabokban, ahol a kloroplasztiszok 

egészen természetes körülmények között, in situ vannak, az 

515 nm-es abszorpcióváltozás időbeli lefutása megegyezik az 

intakt alga sejtek, illetve kloroplasztiszok jelalakjával. 

Ez a megfigyelés is alátámasztja, hogy az összetett, több- 

fázisos kinetika a természetes környezetükben lévő tilakoi- 

dokban generált elektrokróm abszorpcióváltozás elválasztha

tatlan tulajdonsága.
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2.4. Az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikájára

vonatkozó saját megfigyeléseink

Munkánk kísérleti szakaszában kukoricából izolált

kloroplasztiszokon, kukorica levéldarabokon és Anacystis 

nidulans cyanobaktériumban mértük az 515 nm-es abszorp

cióváltozás kinetikáját. Kísérleteinkben főleg a b-fá- 

zis, valamint a gyakran jól megfigyelhető kezdeti, gyors 

lecsengés fellépésének feltételeit vizsgáltuk. A kísér

leteket az SZBK Növényélettani Intézetének Fotoszintézis 

kutatócsoportja által összeállított egysugaras kinetikus 

spektrofotométeren, az irodalomban közölt módszerek sze

rint végeztük (46).

Anacystis nidulans 515 nm-es abszorpcióváltozásá

nak mind a felfutó, mind a lecsengő része erősen hőmér

sékletfüggő (6.ábra).

b da c

1oo ms
h ■i

6.ábra. Anacystis nidulans 515 nm-es abszorpcióváltozá
sának hőmérsékletfüggése 
a: 0 C, b: 5 C, c: lo C, d: 15 C
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7.ábra. A-tipusu kloroplasztiszok 515 nm-es abszorpció
változása
I. 25°C-on, II. lo°C-on, a: közepes erősségű, 
b: erős gerjesztés hatására.

Szobahőmérsékleten az erős villanófény

/ 2 x 0.5 J, 3us / hatására gyorsul a c-fázis, és ezzel 

együtt csökken a b-fázis nagysága a közepes erősségű
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/ 2 x 0.2 J, 3ys / gerjesztéshez képest. A kezdeti, 

gyors lecsengés nem látható. Alacsonyabb hőmérsékleten 

viszont az erős gerjesztés hatására létrejött abszorpció- 

változás kinetikájában a gyors lecsengés jól megfigyel

hető.

Sötéthez adaptált minták abszorpcióváltozására 

nagy b-fázis, lassú lecsengés a jellemző. Előmegvilágitás 

hatására a lecsengés gyorsul, a b-fázis csökken, sőt

el is tűnhet (4o).

A c-fázis gyorsulása összefüggésbe hozható azzal, 

hogy előzetes megvilágitásra javul az elektrontranszport

lánc és az ATP szintézis közötti kapcsolódás (13), nő 

az adott mennyiségű transzportált elektronra jutó szin

tetizált ATP mennyisége, igy végső soron gyorsul a 

protonkoncentráció-gradiens és az elektromos tér lecsen

gése (16).

A kinetika ilyen értelmű változását saját méré

seink is igazolták: kukorica levéldarabokon hosszabb

sötétadaptálást követő négy egymás utáni felvillanás

hatására a c-fázis gyorsulása, a b-fázis fokozatos eltű

nése tapasztalható (8.ábra).
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8.ábra. Kukorica levél 515 пш-es abszorpcióváltozása 
sötétadaptálást követő négy egymás utáni ger
jesztés hatására. /А gerjesztések közötti idő
tartam 0.1 s volt./

2.5. Problémafelvetés

A hagyományosan izolált, B-tipusu kloroplaszti-

szok abszorpcióváltozásának egyszerűbb kinetikáját, a 

gyors felfutó szakaszt Witt és munkatársai a membránnal 

határos vizes fázisokban fellépő, kisérletileg is bizo

nyított gyors ionmozgások hatásával magyarázták (16). 

Eszerint a fény által keltett dipólus kialakulása után

az ionmozgások miatt gyakorlatilag rögtön kialakul a

homogén transzmembrán elektromos tér, és a membrán bel

sejében lejátszódó töltésmozgások /elektrontranszpor

4
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ezt a teret már nem változtatják meg. Ezzel a hipoté

zissel kielégítően megmagyarázható az egyszerű

/Ь-fázis nélküli/ kinetika, de az intakt kloroplasztiszok, 

algák abszorpcióváltozásának leirására való kiterjeszté

se már nehézségekbe ütközik.

Az abszorpcióváltozás kinetikájában bizonyos 

körülmények között jól megfigyelhető kezdeti, gyors 

lecsengés tovább bonyolítja a képet.

Mivel az irodalomban nem áll rendelkezésre megfe

lelő fizikai vagy kinetikus modell, amely leirná a 

AA^is komplex időbeli változását és annak kísérleti kö

rülményektől való függését, átmért görbék analízisét, 

felbontását is csak kevesen végezték el (51, 54).

Az egységes értelmezés, modell hiánya megnehezíti 

a sok kísérleti adat feldolgozását, a mögöttük rejlő 

jelenségek pontos azonosítását.
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3. CÉLKITŰZÉS

A fotoszintetikus membránok energiában gazdag 

állapotát a membránba ágyazott pigmentek elektrokróm ab

szorpcióváltozása kiséri. Az abszorpcióváltozás komplex 

kinetikájára, annak kisérleti körülményektől való füg

gésére vonatkozóan nagy mennyiségű adat halmozódott fel.

Munkánk célja az volt, hogy olyan kinetikus 

és fizikai modellt állítsunk fel, amely összeegyeztet

hető a kisérleti adatokkal, és segítséget nyújt az 

elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikájának matema

tikai analíziséhez.

Modellünkben, melyet két alapfeltevésre építet

tünk, a membránban lejátszódó redox folyamatokkal együtt

járó töltésvándorlást kapcsolatba hoztuk az elektromos 

tér és igy az elektrokróm effektus időbeli változásával.

Alapfeltevéseinket a fotoszintetikus membrán geometriá

ját közelitő modellre elvégzett számításokkal is alá

kívántuk támasztani.
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4. A KINETIKUS MODELL

4.1. Alapfeltevések

A villanófény-indukálta elektrokróm abszorpció

változás komplex kinetikájának leírásához két alapfelte

vést tettünk:

I. A tilakoid membránba ágyazott pigmentek átlagos 

elektrokróm abszorpcióváltozása nagyobb, ha a fény 

által indukált töltések kilépnek a membránból az azt

körülvevő vezető fázisokba, mint abban az esetben, ha

a töltések még a membránban lokalizáltak.így a ki

netika lassú emelkedő szakaszát /Ь-fázis/ azzal

magyarázzuk, hogy az elektrontranszport megfelelő 

lépései során a töltések a membránból átkerülnek a 

tilakoid belsejébe, illetve a sztrómába.

II.Mivel egy makroszkopikus minta a benne lévő membránok 

elektromos kapacitása szempontjából heterogén, szá

molni kell a membránok egy részének statisztikusan 

fellépő kisülésével. Ezekben a tilakoidokban a kisü

lés az elektromos tér gyors lecsengését fogja ered-

r

ményezni.

t

A kísérleti bizonyitékok alapján az utóbbi évek-

lassuben általánosan elfogadottá vált, hogy a ДА^,- 

emelkedő szakasza elektrokróm eredetű (4o-52, 54-56).
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Ebben az esetben a b-fázis magyarázatára két 

lehetőség kínálkozik: az abszorpcióváltozás eme lassú 

növekedése közvetlenül a reakciócentrumokban lejátszódó 

töltésszétválasztással hozható kapcsolatba, vagy létezik 

egy másodlagos töltésszétválasztás /többlet töltések 

létrehozása/ is, amely a reakciócentrumokon kivül, a 

sötétben játszódik le /3. elektrogén hely/.

Az első változat feltételezi, hogy a membránban 

kialakuló elektromos tér konfigurációja és erőssége 

jelentősen megváltozik a fény által indukált töltések

transzportja közben.

A második változat azon a hipotézisen (16) 

alapszik, hogy a töltésszétválasztás után 0.1 ys-nál 

gyorsabban kialakul a homogén transzmembrán elektromos 

tér. Ebben az esetben ugyanis egy lassú, lo-2o ms-os 

elektrokróm abszorpcióváltozás-növekedés magyarázatára

az látszik kézenfekvőnek, hogy a membránban ilyen se

bességgel újabb töltések keletkeznek.

Az 5. részben a tilakoid modelljében elvégzett

számítással meg fogjuk mutatni, hogy a homogén elektro

mos tér akkor és csak akkor épülhet ki, ha a szétválasz-
*

tott töltések elérik a membrán határfelületét. Ez egyben

azzal is jár, hogy a membrán legnagyobb- részén az elek

tromos tér nagysága jelentősen megnő a membrán belsejé

ben lokalizált töltések teréhez képest. /Lokalizált töl

tésen az 1.2.4. fejezet értelmében a membrán belsejében, 

meghatározott molekulákhoz kapcsolódó töltést értünk,
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delokalizált töltésen pedig a membránnal határos vizes

fázisok mozgékony ionjait. Ugyanakkor inhomogénnek ne

vezzük az elektromos teret, ha nagysága és iránya a 

membrán sikjában haladva változik /a membránt homogén 

dielektrikumnak véve/, és homogén transzmembrán térről

beszélünk, ha a tér a membránsikra merőleges és nagysá

ga a membrán sikjában mindenhol egyforma./

Első alapfeltevésünkben azt fogalmaztuk meg, hogy 

a delokalizált töltések megjelenését kisérő elektromos 

tér-növekedés - a teret érzékelő festékmolekulák helyén - 

in vivo is végbemehet, és ez okozhatja az elektrokróm 

abszorpcióváltozás lassú növekedését. Itt figyelembe

vettük, hogy az elektrontranszport ^2o ms-os ideje

alatt a töltések, amelyek a redox lánc egyes molekuláin,

a membrán belsejében lokalizáltak, fokozatosan lépik át

a membrán határfelületét, és igy a homogén elektromos

tér fokozatos /nem azonnali/ kialakulásával kell szá-

lassu emelkedő szakasza nemmolni. Arra, hogy а ЛА 515
szükségképpen kapcsolatos extra töltésszétválasztással,

hanem a fény által indukált töltések mozgásával hozható

összefüggésbe, az utóbbi időben kisérleti utalások

is vannak (56, 57): pH érzékeny fluoreszcens festékek 

segítségével, olyan esetben, amikor a Ь-fázis jól megfi

gyelhető volt, fotoszisztémánként csak 1-1 proton

transzportját mutatták ki.
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Izolált kloroplasztiszokon mérve az 515 nm-es ab

szorpcióváltozást sok esetben egy gyors /1-5 ms-os/ 

lecsengő komponens figyelhető meg. Ez a fázis külö

nösen jól látható az ionofórokkal kezelt, hosszú

ideig állni hagyott /elöregedett/, hőmérsékleti kezelés

nek alávetett (46) vagy nagy sókoncentrációnak kitett 

kloroplasztiszok esetében /Н. Niemi, Garab Gy. és 

Faludi-Dániel Á. , nem publikált eredmény/. Ezen gyors 

lecsengés relativ amplitúdója 2o-4o%-ról 0-lo%-ra 

csökkenthető, ha a gerjesztő fény intenzitását és ez

által a transzmembrán feszültséget a telitési érték 

mintegy harmadára csökkentjük (58).

Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy ez a

komponens a tilakoid membránok gyors kisüléséből ered,

amit az ionofórok, a mechanikus sérülések és általá

ban a membrán kapacitásának csökkenése idéz elő. Egy 

makroszkopikus mintában, intenziv villanófénnyel ger

jesztve az ilyen csökkent kapacitású, és ezért gyorsan 

kisülő membránok jelenléte nem zárható ki.

Az is feltételezhető, hogy a sérült, "kisülő"

membránokban az elektrontranszport és különösen az ATP
*

szintézissel kapcsolatos protontranszport csökkent mér

tékben, vagy egyáltalán nem megy végbe.-Nem zárható ki 

például, hogy a fényindukált töltésszétválasztás után, 

a redox-lánc esetleges sérülése miatt nem folytatódik a
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töltésszállitás, hanem rekombináció játszódik le.

így az ilyen membránok hozzájárulását az elektrokróm ab

szorpcióváltozáshoz egy additiv, lecsengő komponensként

vesszük figyelembe.

4.2. A kinetika kiszámítása az alapfeltevések

felhasználásával

Az elektrokróm abszorpcióváltozás komplex 

kinetikáját /az ép tilakoidokban/ a 9.ábra alapján

értelmezzük.

FSZ If FSZ I
о

I. <3ns
4 4

i.

о

a ' 1ms
+

i+

k1
'r о

Ш. ~ 10ms
+ +

k2t о

0 - 100ms

i

9.ábra. A fényindukált töltések transzportjának 
sémája.
i: a membrán belső, о: a külső oldala
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Az ábra az I. és II. fotoreakció által létreho

zott töltések helyzetét mutatja a gerjesztést követő 

különböző időpillanatokban, az egyszerűség kedvéért a 

lineáris elektrontranszportra szorítkozva.

A primér töltésszétválasztás után néhány 

nanoszekundummal a gerjesztett dipólusok a /szigetelő/ 

membránban lokalizáltak.

A töltéstranszport kisérletileg meghatározott 

sebességi állandóinak megfelelően (21) feltételezzük, 

hogy az FSZ II pozitiv és negativ töltése, valamint az 

FSZ I negativ töltése körülbelül 1 ms-al a fényreakció 

után már delokalizált, vagy legalábbis eléri a membrán 

határát /ahol a protonfelvétel illetve a protonleadás 

lejátszódik/, tehát elektromos tere teljesen homogénnek 

tekinthető.

Az FSZ II donor-oldalán a pozitiv töltés azonban

viszonylag hosszabb ideig lokalizált marad (21),tehát

első alapfeltevésünk értelmében az ettől a töltéstől szár

mazó ЛА még nem érte el maximumát. Ez azt jelenti, 

hogy modellünkben a lassú abszorpciónövekedés - a kisér-
515

leti tapasztalatoknak megfelelően (42-52) az FSZ I-el,

valamint a tilakoid belsejében lejátszódó protonfelsza

badulással áll kapcsolatban.

Megjegyzendő, hogy abban, hogy a b-fázis az

FSZ I-el kapcsolatos, az időállandókon kivül más tényezők

is fontos szerepet játszhatnak. Például vannak kísérleti

Jfiif;; S?3G£a

&



Зо

bizonyitékok arra vonatkozóan, hogy az 515 nm-es 

abszorpcióváltozásért felelős karotinoidok főleg az

FSZ II közelében helyezkednek el (59-61), tehát 

elég távol az FSZ I lokalizált töltésétől ahhoz,

hogy annak erős inhomogén tere már ne legyen rájuk hatás

sal /lásd 5. rész/, így az FSZ I töltésétől származó 

homogén térre érzékenyek csak, és igy magyarázható - 

összhangban első alapfeltevésünkkel -, hogy az FSZ I- 

től származó töltések membránból való kilépésének hatásá-

nő.га а ДА515
Az sem zárható ki, hogy az FSZ II komponenseinek

membránon belüli elhelyezkedése /topológiája/ jobban 

kedvez a homogén tér kialakulásának, már a lokalizált 

töltések esetében is, mint az FSZ I donorjainak és 

akceptorainak elhelyezkedése, és igy az FSZ II-nél le

játszódó töltéstranszport a AA^^-öt kevésbé érinti.

Az 515 nm-es abszorpcióváltozás kinetikáját 

/az ép tilakoidokban/ a fény elnyelésétől számitott 

^1 ms-tól a 9. ábrán látható sémát figyelembe véve, 

csupán az FSZ I donor-oldalán végbemenő protonfelsza

badulás és a membrán két oldalán felhalmozott ionok

visszaáramlásának figyelembe vételével modellezzük.

Az FSZ I akceptor-oldalán, valamint az FSZ II- 

ben lokalizált töltések kilépését a membránból olyan 

gyorsnak tételezzük fel, hogy ezek a folyamatok a

gerjesztést követő 1 ms-ban gyakorlatilag befejeződnek.
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Ekkor tehát a töltések egy része már a vizes

fázisban, delokalizált ionok formájában van jelen. A

megmaradt lokalizált töltések pedig már egyetlen,

k-^ időállandóval lépnek ki a membránból. Mindez termé

szetesen csak közelítőleg igaz, és ha az időbeli

felbontásban 1 ms alá akarnánk menni, a 9.ábrán a

II állapotot megelőző további lépéseket is figyelembe 

kellene venni, újabb időállandók bevezetésével.

Ennek elvi akadálya nincs, de az elektrokróm abszorpció

változás gyors felfutását alkotó komponensek számát 

és a megfelelő időállandókat tekintve nem áll elég 

irodalmi adat a rendelkezésünkre. Mivel méréseink álta

lában 1 ms-os felbontásuak / és az irodalomban közölt 

mérések többsége is hasonló/, modellünkben a t = О 

időpontot a gerjesztés után 1 ms-al választjuk meg.

kinetikájának leirásához tekintsünk 

N^(t) számú lokalizált töltést a szigetelő membránban, 

és N2(t) számú delokalizált töltést a membránnal hatá

ros vizes fázisokban.Ekkor, a fentiek értelmében a loka

lizált töltések k^ időállandóval lépnek ki a membránból,

és válnak ilyen módon delokalizálttá, az ATP szintézissel
*

kapcsolatos, membránon átfolyó áram, a delokalizált töl

tések eltűnése pedig k^ időállandóval' jellemezhető:

А ДА515

ki > NN1 2
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Ekkor a membránban illetve azon kivül levő

töltések számának időbeli változását leiró egyenletek

a következők:

dN ^1N1 ^1

d^ = (k^N^ k2N2) dt

Innen:

-k, t
Nx(t) = N1(0)e

-k21 kl -k^t -k2t
N2(t) = N2(0)e + N1(0) (e )e

k2_kl

Az egységnyi lokalizált illetve delokalizált töltés 

által eredményezett átlagos abszorpcióváltozásra felír

ható :

AAX да2
= b

N1 n2

ahol első alapfeltevésünk értelmében 0 < b < 1.
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Második alapfeltevésünk szerint a kisülő membrá

nok járulékát konst, exp (-k^t) alakban vehetjük figye

lembe, ahol к- a kisülés időállandója.

Ezek alapján az abszorpcióváltozás kinetikájára 

a következő formulát kapjuk:

AA( t) 1-a kl "kpt
+ b) e{ Nx(0)( +

ЛА (0) N2(0)+bN1(0) k2-ki

kl k2t -k3t
+ [N2(0) - Nx(0)]e } + ae 12/

k2 kl

Az a paraméter irja le a kisülő tilakoidok számará

nyát /О < a < 1/.

Eszerint az elektrokróm abszorpcióváltozás idő

beli lefutása három exponenciális lineáris kombináci

ójaként adódik. A kisérletileg meghatározott kinetikák 

ilyen módon valóban jól illeszthetők (51).

A következőkben а ДА^^^

böző típusait fogjuk megvizsgálni a /2/ kifejezés

kinetikájának külön-

alapj án.
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4.3. Lineáris elektrontranszport

Méréseink 1 ms-os időfelbontását figyelembe véve

úgy tekinthetjük, hogy t = 0 -ban már csak az FSZ I

donor-oldalán van lokalizált töltés /lásd 9. ábra/.

Ekkor, tisztán lineáris elektrontranszportot tekintve 

a töltések számára megadható kezdeti feltétel jó köze

lítéssel : N2(0) / N-^(0) = 3. Ezt behelyettesitve a /2/ 

formulába, és a kisülést leiró tagtól eltekintve /а = О/

a lo. ábra alsó görbéjének megfelelő kinetikát kapunk. 

Az ábra tanúsága szerint modellünk a lineáris elektron- 

transzport esetében is jól látható b-fázist ad, össz

hangban a kísérleti adatokkal (46).

1
aA(t)
aA(0)

0 1000 * tjms)

lo.ábra. Az abszorpcióváltozás kinetikája a /2/ egyenlet 
alapján.
alsó görbe: lineáris elektrontranszport

/ n2(o)/n1(o)=3 /,
felső görbe: ciklikus elektrontranszport 

/ N,(0)/N.(0)=1 /
-1 -1 Xk^=2oos , k2=5s , a=0, b=0.25
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4.4. Ciklikus elektrontranszport

Ha csak az FSZ I körüli elektrontranszport műkö

dik - akár fiziológiás körülmények között, akár az FSZ II 

gátlása miatt - várható, hogy a b-fázis relativ amplitú

dója megnövekszik, tekintettel arra, hogy a b-fázis kia

lakulása az FSZ I-gyel kapcsolatos. Modellünkben ezt az 

esetet az N^(0)/ N^(0) = 1 kezdeti feltétellel Írhatjuk 

le, ha a lineáris elektrontranszport helyett minden 

rendszer ciklikusan működik. A /2/ kifejezésben ez azt 

jelenti, hogy az exponenciálisok amplitúdói a lassú emel

kedő fázis javára változnak meg (lo.ábra, felső görbe).

A kísérletek tanúsága szerint (52) a ciklikus 

elektrontranszport működése valóban megnöveli a b-fázis 

amplitúdóját, összhangban a modellünkből levonható követ

keztetésekkel.

4.5. Az egyes időállandók és az a paraméter hatása a

kinetikára

A membránon kivül lévő és a membránban lokalizált

töltések hányadosának kezdeti értéke modellünkben tisz

tán lineáris elektrontranszport esetén 3, ciklikus elek

trontranszport esetén 1. A valóságban az FSZ I-ek kb.

25%-a funkcionálisan /és feltehetőleg topológiailag is/

elkülönült, és igy csak ciklikus elektrontranszportban 

vesz részt (62). Tehát egy kloroplasztiszban valószínű

leg egyszerre működhet a lineáris és a ciklikus elek-
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trontranszport. Modellünkben ezt úgy vehetjük figyelembe, 

hogy az hányadosnak 1 és 3 közötti kezdeti érté

ket adunk. A 11. ábrán, ahol a modell egyes paraméterei

nek hatását vizsgáltuk a kinetikára, az N2(0) / N1(0) 

értékét emiatt 2-nek választottuk.

A 11/a. ábrán az ATP szintézissel kapcsolatos 

k2 állandót változtattuk, miközben k^, az elektron- 

transzportra jellemző paraméter nem változott, a = 0.

Az ATP szintézis sebességét növelve, annak ellenére, 

hogy az elektrontranszport körülményei változatlanok, 

a b-fázis látszólag eltűnik.

Irodalmi adatok (4o, 46) alapján arra lehet kö

vetkeztetni, hogy a b-fázis látszólagos eltűnését pél

dául előmegvilágitás vagy a hőmérséklet változtatása e- 

setén éppen a lecsengéssel kapcsolatos folyamatok fel

gyorsulása /azaz k2 növekedése/ okozhatja.

Ugyanakkor természetszerűleg, ha minden folyamat

gyorsul, a b-fázis előbb-utóbb technikailag felbonthatat- 

lanná és igy megfigyelhetetlenné válik. Ezt mutatja a 

11/b. ábra, ahol k^-et és k,,-t növeltük, k2 / k^ állandó 

értéken tartása mellett.

A sérült tilakoidokban /В-tipusu kloroplasztiszok, 

ionofóros kezelés, stb. esetén/ gyakran megfigyelhető 

(46) gyors lecsengő fázis kialakulását modelleztük a 

11/c. ábrán, az a paraméter növelésével.
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1
& Aft)a Д A(0)

0 0 Ю0

1
a A ft)b Д A(0)

0 0 100

1
a Aft)
Д A(0)c

0
0 100

t ( ms)

11.ábra. A /2/ által leirt kinetika függése az egyes 
paraméterektől. N2(0) / N^(O) =.2, b = 0.25

=2oos ^ -1-1fentről lefelé:5s ^,2osа: к k2, a=0,1 -180s

k2 I kl állandó, 
illetve к^=2оооэ 

, k2=5s
lefelé: 0, 0.2, 0.6

-1b: a-0, k^=2oos 

, k2=5os 

, k2=8oos

, k2
-1 -1
-1 -1 , a fentrőlc: k^=2oos
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Az ábra felhivja a figyelmet arra, hogy a 

membránkisülés hipotézisének felhasználásával a kétfázi

sú abszorpciónövekedés teljesen eltűnhet, és helyette 

egy látszólag monoton lecsengő kinetika figyelhető meg.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a b-fázis kialakulása 

mögött rejlő folyamat megszűnne, tehát a mért kinetikák

felbontása nélkül hibás következtetésekre juthatunk az

egyes fázisok amplitúdóinak változása vagy éppen látszó

lagos eltűnésük alapján.

4.6. Extra töltésszétválasztás

Bár /legalábbis bizonyos körülmények között/ 

az elektrokróm abszorpcióváltozás lassú növekedő szaka

sza akkor is megfigyelhető, ha a kísérletek tanúsága sze

rint csak a két fényindukált töltésszétválasztás és az 

azokat összekötő lineáris elektrontranszport működik, 

és 2 proton/elektron felszabadulása mérhető a tilakoidon 

belül (56), más kisérleti eredmények amellett szólnak, 

hogy a b-fázis fellépése egy többlet proton /baktériu

mokban 2., kloroplasztiszokban 3./ felszabadulásával
»

áll kapcsolatban a vezikulum belsejében (49, 5o, 63).

Ez azt jelenti, hogy egy további, sötétben lejátszódó 

töltésszétválasztásnak kell megtörténnie. Egy ilyen elek- 

trogén lépést modellünkbe egyszerűen beépíthetünk,

legalábbis abban az esetben, ha úgy tekintjük, hogy ennek
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a többlet protonnak a felszabadulása során /a fényreakci

óhoz hasonlóan/ nem maga a töltésszétválasztás, hanem

a töltések transzmembrán mozgása az, ami a folyamat se

bességét korlátozza. Ekkor, a lokalizált extra töltések 

számát N -lal, a többlet töltések membránból való kilépé

sének időállandóját pedig kQ-val jelölve, a következő 

sémát Írhatjuk fel:

k2
-3»

Ha bevezetjük még a b konstanssal analóg c állan

dót, a korábbi gondolatmenetet követve az alábbi kineti

kus egyenletre jutunk:

AA( t) к1 -к t
+ c )e +{ N (0)(--- 5---

k9-k 2 оЛА (0) N,(0)+bN,(0)+cN (0) 2 1 о

kl-k, tkl 1 + [N2(0) - N1(0) -+ N,(0)( + b)e1
k2'kl

к -к2ьО /3/No(0)]e }к -к 2 о

Itt az egyszerűség kedvéért a kisülést jelentő

ül **<>*> h
tagot elhagytuk /a = 0/.
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Ebben az egyenletben a felfutást két, a lecsen

gést egy exponenciális Írja le. A lassú felfutást 

jellemző két exponenciális azonban, különösen, ha az 

időállandóik hasonló nagyságúak, nehezen választható 

el egymástól. Amint ez a 12. ábrán látható, ilyen

esetben nem könnyű az esetleg meglévő additiv tagot

felismerni, és igy eldönteni, hogy történt-e extra 

töltésszétválasztás, vagy sem.

Mindazonáltal, fotoszintetizáló baktériumokban 

valóban észleltek egy ilyen fázist az elektrokróm 

abszorpcióváltozás felfutásában (63), úgyhogy hasonló 

jelenség a kloroplasztiszok esetében sem zárható ki.

1
л A(t)
aA(0)

0 0 100t (ms)

12.ábra. A /2/ egyenlet /alsó görbe/ illetve a /3/ 
egyenlet /felső görbe/ alapján- számitott 
kinetikák összehasonlítása.

= 5s_1-1 =loos ^,a=0, k^=2oos 

b=c=0.25, N2(0) / N^(O) = 3, illetve 

N2(0) / 1^(0) / N (O) = 3/1/2

, k2 , ко
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Összefoglalva az eddigieket:

Két alapfeltevésünk segítségével az elektrokróm ab

szorpcióváltozás kinetikáját, annak kísérleti körül

ményektől való függését sikeresen tudtuk modellezni. 

Egyben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a mért 

görbék pontos analízise, az egyes komponensek amp

litúdójának és időállandójának a meghatározása mennyi

re fontos az abszorpcióváltozás mögött rejlő folyama

tok értelmezése szempontjából. Elképzeléseink helyes

ségét a jövőben éppen az ilyen vizsgálatok dönthetik

majd el.

A dolgozat következő részében az elektromos 

tér konfigurációját fogjuk megvizsgálni a tilakoid 

modelljében, kiszámítjuk a membránban lokalizált töl

tés terének kiterjedését, a homogén tér felépülésének 

feltételét, és ezzel alátámasztjuk első alapfelte

vésünket, mely szerint a tilakoid membránba ágyazott 

festékek elektrokróm abszorpcióváltozása nagyobb, ha 

a töltések kilépnek a membránból a vele határos vizes

fázisokba, mint mikor még a membrán belsejében, a 

donor és akceptor molekulákon lokalizáltak.
к
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5. A MEMBRÁNBAN LOKALIZÁLT TÖLTÉS TERÉNEK

VIZSGÁLATA A TILAKOID MODELLJÉBEN

5.1. A tilakoid modellje

A fotoszintetikus membránok X ~ nagyenergiájú 

állapotának funkcionális egysége a tilakoid (16).

A tilakoid szigetelő /lipoprotein/ membránja jól ve

zető vizes fázist zár körül, kivülről pedig egy szin

tén vezető, vizes fázissal érintkezik.

A fényindukált töltésszétválasztás és az elek

trontranszport jórészt a membrán belsejében játszódik 

le, miközben a membrán külső felszínén protonfelvétel, 

belső felszínén pedig protonleadás megy végbe. A 

fotoszintetikus festékek elhelyezkedése és az elektro

mos tér konfigurációja a membránban, illetve annak i- 

dőbeli változása együttesen határozzák meg az elektro- 

króm abszorpcióváltozás kinetikáját.

Az elektromos tér kiszámításához a tilakoido-

kat egy kivülről és belülről fémmel határolt szigetelő

gömbhéjjal modelleztük (13.ábra) .

Ebben a modellben meghatároztuk egy a membrán

ba ágyazott elektromos töltés potenciálját a membrán

belsejében /lásd Függelék/.
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13.ábra. A számításokban használt tilakoid-modell 
(1), (2) és (3) jelöli a jól vezető belső
teret, a szigetelő membránt er dielektromos
állandóval és a jól vezető, földelt külső 
teret

Eszerint, gömbi polárkoordinátákban szá- 

(r^,0,0) helyen lévő +q töltés poten

ciáljára egy P = (r,9,3)helyen /rQ < r,r^ < Rq/ 

a következő kifejezést kaptuk:

molva, egy Q =

11Roroq /4/(— - D(------• —)] ,t G (P , Q ) +<p(P) = R47T£reo R -Г о о гг оq

a membrán rela-а vákuum dielektromos állandója, erahol e о
tiv dielektromos állandója és G(P,Q) a probléma Green-függ

vénye :
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-(m+1) -(m+1)OO Ш
G(P,Q) = £ P (cosö){[A (r) + r m mm=o

+ В (r) r q m q] r 3 ,

ha r < r illetveq

-(m+1)OO m m
G(P,Q) =E P^ícosö){Am(r)r 

m=o ^
+ [Bm(r) + r ]rg } ,

ha r < r .q
Itt P^ícosS) az m-ed rendű Legendre polinom,

2m+l 2m+l
r - rоVr) = és2m+l 2m+l m+1

(Ro ) rrо

2m+l 2m+l
2m+l Rr ов (г) = гm о 2 m+1 2m+l m+1

(Ro ) rrо

/Az eredményeket - a 13. ábrától eltérően - célszerű

en úgy szemléltetjük, hogy a töltés, azaz a Q pont 

van a polártengelyen./
%

A /4/ kifejezés felhasználásával egy a 

= (r+/0,0) pontba helyezett +q és a Q_ .= (r_,0,0) 

pontba helyezett -q töltésből álló dipólus potenciálja 

a P pontban a következő:

Q +
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1 1Rq rо (— - 1)(--------------)]Ф (p) = tG(P/Q+) - G(P,Q_) +
4f£r£o R -r о о г r+ r

/5/

V

5.2. A homogén transzmembrán elektromos tér kialakulásának

feltétele

A /4/ illetve /5/ formula alapján belát

ható, hogy amig a töltések a membrán belsejében vannak, 

nem alakulhat ki az egész membránban homogén elektromos

tér.A G(P,Q) Green függvény ugyanis akkor és csak akkor 

tűnik el a membrán belsejében, ha r = RO VagY rq
azaz a töltések éppen a membrán határfelületén helyez-

= r o'q

kednek el. Ellenkező esetben a G(P,Q)-n keresztül a po

tenciál «-tói is függ, azaz inhomogén elektromos tér jele- 

meg. Ha viszont a töltések elérik a membrán szélét, 

a G(P,Q) zérussá válik, és a potenciál:

nik

q * 1 1
--------- (------------- ) , /6/Ф (P)

R4ire e г о r оr, =r + о
Г =Rо

ami megfelel egy kivül földelt gömbkondenzátor belsejében 

a potenciálnak. Ez a potenciál "homogén", azaz mindenhol 

a membrán normálisának irányába mutató teret jelent, ami

csak r-től függ, «-tói független.
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5.3. Az elektromos tér konfigurációja a membránban

lokalizált töltések esetén

A 14/a. ábra egy pozitiv töltés, a 14/b. ábra

pedig egy szimmetrikusan elhelyezett dipólus által 

keltett tér ekvipotenciális görbéit mutatja a membrán 

belsejében. A számításokat a /4/ és /5/ kifejezés alap

ján, TPA 114o számitógépen végeztük el.

r,nm

R,=175.0

101a 10°
r. =170.3

ro=168.0t_ r.mvv0” 2° 4°
6° V

8°
10°

r.nm 
R, 1750

г 0727

b Dio^V V yo°r.070.3

<f ,mV

*,680W <. ■

2°
5.Ю2

10°

14.ábra. Pozitiv töltés /а/ illetve dipólus /b/ elektromos 
terének konfigurációja a membránban az ekvipo
tenciális görbékkel jellemezve
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I

A töltések közvetlen környezetében a poten

ciál gyorsan változik, itt tehát erős, inhomogén tér ala

kul ki. Elég távol a töltésektől azonban /egy töltés 

esetén 9 > 6°, dipólusra 0 > 4°/ a potenciálvonalak 

"kisimulnak", az elektromos tér gyakorlatilag a membrán 

normálisával esik egybe, és 9-tól szinte teljesen 

független, azaz "kvázi-homogénnek" tekinthető.

5.4. Elektrokróm effektus a 4oo reakciócentrumot

tartalmazó tilakoidban

Legyen a tilakoid-modellünk külső sugara,

Rq = 175nm, a membránvastagság 7nm, azaz rQ = 168nm, és 

legyen 4oo reakciócentrum a tilakoidban. /Ezek az adatok 

megfeleltethetők egy ^25onm sugaru, korong alakú tilakoid- 

nak, 2oo fotoszintetikus egységgel, 2-2 reakciócentrummal 

fotoszintetikus egységenként, összhangban (16)-tal./

A /6/ kifejezés alapján,

/ez jó közelítéssel igaz a lipoprotein membránra/, ha az 

összes reakciócentrum töltései elérik a membrán szélét,

= 2 választássaler

a membrán két oldala közti potenciálkülönbségre 68.6 mV
fc

adódik, ami jól egyezik a kisérletileg meghatározott, 

illetve elméletileg megbecsült értékekkel (32-35).

Ha feltesszük, hogy a reakciócentrumok egyen

letesen oszlanak el a membránban, akkor két szomszédos

reakciócentrum távolsága polárszögben kifejezve 11.4°
2/egy-egy reakciócentrumhoz 96o nm felület tartozik/.
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így modellünkben egy a teret érzékelő pigmentmolekula, 

leszámítva a hozzá legközelebb lévő reakciócentrumot, 

minden más reakciócentrumtól távolabb van 11.4°-nál. Ez

a 14. ábra szerint azt jelenti, hogy az általa érzett 

potenciál a közvetlen szomszédos reakciócentrumtól szár

mazó potenciálnak és 399-szer a töltésektől elég távol

$-tól független potenciálnak az 

összege lesz, ha minden töltés a membránban lokalizált.

A másik határesetben, ha minden töltés eléri a vezető

kialakuló "maradék",

fázisokat, a potenciál az egy töltéstől származó poten

ciál 4oo-szorosaként adódik.

A membrán belsejében, illetve a határán 

/a vezető fázisokban/ lévő töltések által okozott elektro- 

króm effektus összehasonlítására definiálhatunk egy 

határszöget: legyen а b > tartományban /a szögeket a 

legközelebbi reakciócentrumtól mérve/ a várható elektro- 

króm abszorpcióváltozás nagyobb, ha a töltések kilépnek 

a membránból. értékére csak becsléseket tudunk adni, 

mivel nem ismerjük sem a pigmentek eloszlását a membrán

ban, sem pedig а у - у dipólmomentum-különbségük irá-g a
nyát. Ilyen becslés végezhető a potenciálkülönbségnek 

illetve az elektromos tér nagyságának és irányának a 

segítségével lokalizált és delokalizált töltések esetén.

A 15/a. ábra r+ = 17o.3 nm és r 

választással a Af = <p(r ) “ <p(r_) mennyiséget mutatja, 

a töltésektől számított § szög függvényében, dipólusra.

= 172.7 nm
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Ez jól jellemzi az inhomogén tér kiterjedését, 

mert a dipólus közelében, azaz kis $ értékekre r 

között a legnagyobb a sugárirányú potenciálkülönbség. 

/Pontosabban, a numerikus kiértékelés során, a jobb kon-

és r_ helyett két, tőlük csak kissé

és r+

vergencia miatt r 

eltérő értéket kellett választani./
+

v-0°1° 2° 3° 4°ОТ 2° 3° 4° 5°5° тг
3x105

100
2x105

VAcp.mV Er ,cm

50
105

V
0 50 Ю0 0 50 100

S(^)/S(r.c) (%) S(v)/S(r.c.) ( °/o )

ba

15.ábra. A A<p = tp(r ) - <p(r_) potenciálkülönbség /а/
illetve az ,Er sugárirányú elektromos térerősség
komponens a membrán középvonalán /r=171.5 nm/ /b/ 
a 14/b. ábrának megfelelő dipólusra 0 illetve 
S(3) / S(r.c.) függvényében
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Az alsó viszintes tengelyen a reakciócentrum- 

tól számított 9 szögnek megfelelő felület nagyságának, 

S($) -nak az egy reakciócentrumra jutó teljes, S(r.c.) 

felülethez való viszonyát tüntettük fel %-ban. Az ábra 

tanúsága szerint 9 > 1.5°-ra, vagy ami ezzel egyenérté

kű, a rendelkezésre álló terület több, mint 9o%-án a 

Дф potenciálkülönbség megnő, ha a töltések elérik a 

membrán szélét.

A 15/b. ábrán a dipólus elektromos terének 

sugárirányú komponense, Er látható, § illetve S(§) / S(r.c.) 

függvényében, a membrán középvonalára számolva /a tölté

sek közelében ugyanis itt maximális az E /. A határ

szög ez az ábra alapján is 1.5°-ra becsülhető.

A membránban, illetve azon kivül elhelyezke

dő egy-egy töltés terének összehasonlítására a <p(r+) 

mennyiség a legalkalmasabb, mivel elég közel a lokali

zált töltéshez a potenciál itt a legnagyobb r függvényé- 

16.ábra . Ebben az esetben a határszögre 2° körüli 

érték adódik, ami azt jelenti, hogy a membrán több, mint 

85%-án a töltések kilépése a membránból megnöveli az

ben

elektromos teret.

Az elektromos tér a töltésektől távolodva gyor

san "homogénné" válik. Ezt szemlélteti a 17,ábra dipólus

esetére.

4oo reakciócentrumot figyelembe véve, már 2°- 

nál a tér normális irányú komponense dominál, és 3°-nál 

gyakorlatilag teljesen sugárirányú elektromos tér alakul

ki.
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ОТ 2° 3° 4° 5° *

100

cp,mV

50

°o 50 100
S(\r)/S(r c) (%)

16.ábra. А ф(г+) potenciál a 14/a. ábrának megfelelő
lokalizált töltés esetén, $ illetve 
S(9) / S(r.c.) függvényében

így a membrán legnagyobb részén a lokalizált 

töltésektől eredő elektromos tér párhuzamos, és igy köz

vetlenül összehasonlítható a membránon kivüli töltések

től származó homogén térrel. A 15. és 16. ábra tanúsága
N

szerint pedig ez utóbbi lényegesen nagyobb lehet, tehát 

a töltések kilépése a membránból valóban megnövelheti 

az ebben a tartományban elhelyezkedő pigmentek elektro-

króm abszorpcióváltozását.
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17.ábra. Az elektromos térerősség komponensei, Er /а/,
/b/, illetve abszolút értéke /с/ az r sugár

függvényében, különböző 0 szögekre számolva 
A térerősség iránya az r sugár függvényében, 
különböző ö szögekre számolva /d/



53

Ha a dipólus töltései közti távolságot szim

metrikusan változtattuk, mind a homogén tér erősségének

növekménye a töltések kilépésével a membránból, mind pe

dig az inhomogén tér kiterjedése változott. A töltések 

közti távolságot 1.8 nm-ről 6 nm-re növelve a térerősség 

növekménye 5oo%-ról 2o%-ra csökkent, ugyanakkor az inho

mogén tér kiterjedésére jellemző S(SQ) / S(r.c.) hányados 

4.6% és 6.7% között változott, úgy, hogy 4 nm-es távolság

nál volt maximális, azaz itt terjedt legtávolabb az in

homogén tér. Hasonló eredményeket kaptunk egyedülálló

töltésekre is.

Ha a modell-tilakoid sugarát változtattuk úgy,
2hogy az egy reakciócentrum által elfoglalt terület /96o nm / 

és a membrán vastagsága nem változott, az inhomogén tér 

által kitöltött terület százalékos aránya és a töltések

kilépésével elérhető tér-növekedés is közelítőleg ugyanaz 

maradt. Ez arra utal, hogy modellünk különböző méretű 

vezikulumokra /például baktérium-membránokra/ is alkal

mazható .

Összefoglalásként elmondható, hogy a zárt fo

toszintetikus membránok modelljében, ha a töltések elérik

ez jelentősen megnövelheti az elektro

mos teret a membrán legnagyobb részén. Számításaink tehát 

alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a töltések ki

lépése a membránból in vivo is eredményezhet tér-növekedést,

a membrán szélét,

és igy megnövelheti az elektrokróm abszorpcióváltozást is.
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6. MEGVITATÁS

Az 515 nm-es elektrokróm abszorpcióváltozás 

kinetikáját leiró modellünket két feltevésre alapoztuk.

Figyelembe véve azt, hogy a fény által szét

választott töltések az elektrontranszport sebességének 

megfelelően hosszabb-rövidebb ideig a membrán belsejében 

elhelyezkedő akceptor - és donormolekulákon lokalizáltak, 

feltételeztük, hogy a lokalizált töltésektől származó 

tér által okozott elektrokróm abszorpcióváltozás kisebb, 

mint az ugyanannyi delokalizált / a vizes fázisokban ionok 

formájában megjelenő/ töltéstől származó abszorpcióválto

zás. Witt és munkatársai hipotézisével ellentétben tehát 

feltettük, hogy a töltések kilépése a membránból jelentő

sen megváltoztatja az elektromos tér konfigurációját 

és nagyságát a teret érzékelő festékek helyén.

Modellünkben a lassú abszorpciónövekedést - a 

kisérleti adatokkal összhangban - az FSZ I donoroldalán

lejátszódó folyamatokkal kapcsoltuk össze.

Az elektrontranszport-lánc leglassabb lépésé

nek, a cit f+ redukciójának sebessége (16) és aktivációs 

energiája (64) valóban jó egyezést mutat a b-fázis idő

állandójával és aktivációs energiájával.

Második alapfeltevésünk szerint egy makroszko

pikus mintában, mivel a benne lévő membránok kapacitá

sukat és vezetőképességüket tekintve igen különbözők 

lehetnek, számolni kell a membránok statisztikusan fellépő
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gyors kisülésével is, amit az abszorpcióváltozás kineti

káját leiró kifejezésben egy additiv, gyorsan lecsengő

taggal vettünk figyelembe.

Tekintve, hogy modellünkben az elektrokróm 

abszorpcióváltozás lassú növekedését a fény által gerjesz

tett töltések mozgásával magyaráztuk, már lineáris elektron- 

transzport esetén is - 3. elektrogén hely feltételezése

nélkül - fellépett a b-fázis a számított abszorpcióválto-

zás-kinetikában.

A ciklikus elektrontronszportra jellemző kez

deti feltétellel a számitott görbék b-fázisa jelentősen 

megnőtt (lo.ábra), összhangban a kísérleti tapasztalatok

kal (52).

Modellünkben egy feltételezett harmadik elektro

gén hely működését, többlet töltések szétválasztását is

figyelembe tudtuk venni. Ez szintén növeli a b-fázis

amplitúdóját (12.ábra). Alapfeltevésünk értelmében azonban 

nem annyira a többlet töltések létrehozása, mint azoknak

a membrán belsejéből a felszínre való kijutása lehet az

oka a lassú abszorpciónövekedésnek.

A kinetikus modellben csak az FSZ I donor-ol

dalán lejátszódó protonfelszabadulást vettük figyelembe, 

az ezt megelőző folyamatokat olyan gyorsnak tételeztük 

fel, hogy azok a mérés időfelbontásán belül befejeződnek,

és igy az abszorpcióváltozás а-fázisát eredményezik. Ha

azonban az elektrontranszport folyamatai erősen lelassul

nak, ezek a lépések is az időben felbontható b-fázishoz 

járulnak hozzá, növelve annak amplitúdóját. Elképzelhető,
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hogy Anacystis nidulans alacsonyabb hőmérsékleten mért 

abszorpcióváltozásának nagy b-fázisát ez okozza (6.ábra).

Előmegvilágitás hatására gyorsul az ATP szinté- 

lecsengése is. Modellünkben eztzis, igy gyorsul а ЛА 515
a k2 időállandó növelésével tudjuk leirni (11.ábra).A k2 

növelése magával vonja a b-fázis fokozatos eltűnését is.

Az elektrokróm abszorpcióváltozás mérésekor,

mivel a jel igen kicsi /a fényintenzitás relativ megvál-
-4tozása lo nagyságrendű/, repetitiv technikát kell al

kalmazni. Ekkor, ha két gerjesztés között nem telik el 

elég hosszú idő, a minta fényhez adaptálódhat. Joliot és 

munkatársai (4o) megfigyelték, hogy sötéthez adaptált

algák gyors egymásutánban való gerjesztésekor a b-fázis

fokozatosan eltűnik. Ezt azzal magyarázták, hogy a b-fá- 

zisért felelős feltételezett 3. elektrogén hely véges ka

pacitású, és néhány gerjesztés után kimerül. Ennek viszont 

ellentmond az a tapasztalat, hogy ha elég sok idő /néhány 

másodperc/ telik el két gerjesztés között, akkor a b-fázis

több száz flash után is megmarad. Ez inkább arra utal,

hogy a b-fázis amplitúdójának csökkenése a fényadaptálás

sal függ össze. Modellünkben a b-fázis eltűnése egyszerű

en magyarázható a k2~vel jellemzett folyamat /az ATP 

szintézis/ gyorsulásával.

Az A- illetve B-tipusu kloroplasztiszok jela

lakjának különbözőségét a kisülést leiró tag részarányá

nak változtatásával modelleztük. B-tipusu plasztiszokban,
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ahol a külső burkolómembrán elvesztése miatt megváltozik

a tilakoidok természetes környezete, számolni kell bizo

nyos membránalkotók kioldódásával, igy változik a membrán 

szerkezete is, és végül az izolálás során a tilakoidok 

mechanikusan is megsérülhetnek, feltehető, hogy a membránok 

többségének elektromos kapacitása csökken, és a két ol

daluk között átvezetések keletkeznek. Ezáltal a gyors 

kisülés valószinüsége megnő, és igy a b-fázis nem figyel

hető meg.

A kisülés nemcsak ionofórok, mechanikus sérülés

vagy a membrán környezetének a sztróma elvesztése miatti 

megváltozása következtében léphet fel, hanem természetes 

viszonyok között lévő fotoszintetikus membránok gerjesztése 

esetén is. Erre példa az Anacystis nidulans-on alacsonyabb 

hőmérsékleten tapasztalt gyors lecsengő fázis (6.ábra). 

Ennek magyarázata valószinüleg a membránok heterogenitá

sában keresendő /például újonnan képződött membránok/. 

Magyarázatul szolgálnak azok a kísérletek is, melyekben 

kimutatták, hogy algákban a lipidek fázisátmenete alatti 

hőmérsékleteken növekvő valószinüséggel ion-áteresztő 

lyukak keletkeznek a membránon (53). így feltételezhető, 

hogy a fotoszintetikus membránok statisztikusan fellépő, 

gyors kisülésének szerepe lehet egyes növényfajták hideg

érzékenységében is.

Az 5. részben megvizsgáltuk a zárt fotoszin

tetikus membránok modelljében a membrán belsejében elhe

lyezett elektromos töltések terének konfigurációját.
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Számításaink szerint az egész membránban homogén, normális

irányú tér kialakulásának feltétele, hogy a töltések el

érjék a membrán határfelületét. Ezzel párhuzamosan a ti- 

lakoid legnagyobb részén a térerősség jelentősen megnő, 

és igy feltehető, hogy a töltések kilépésével a membrán

ból megnő az elektrokróm abszorpcióváltozás is, összhang

ban első alapfeltevésünkkel.

Számításainkban a tilakoidokat gömbkondenzá

tornak tekintettük, és bár a valóságban nem gömb alakúak,

a modell rendelkezik azzal a - Mitchell hipotézis szem

pontjából alapvető - tulajdonsággal, hogy a szigetelő 

membrán egy belső, zárt teret választ el a külső tértől. 

Hasonló számításokat Paillotin és munkatársai is végeztek

(65) két végtelen, vezető félsik között lévő szigetelő

membránba helyezett töltésekkel, az elektron-lyuk pár

disszociációjának feltételeit vizsgálva. Modellükben a-

zonban mindkét vezető földelt, és igy a membránban, elég

távol a töltésektől egyáltalán nincs elektromos tér, ellen

tétben az általunk gömbre kiszámolt esettel.

Számításainkban a külső és belső anyagot fém

nek tekintettük, ezáltal a gerjesztett felületi töltések 

megjelenése végtelen gyorsan megtörténik, ellentétben az

in vivo o.l ys-mal. Ez azt jelenti, hogy az elektromos

tér kiterjedésének sebességét modellünkben semmi sem kor

látozza. így a homogén transzmembrán tér kialakulása köz

vetlenül követi a véges sebességű töltéstranszportot.
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Az egyszerűség kedvéért a membránt homogén

dielektrikumként kezeltük. Természetesen ez nem igaz

in vivo, ahol különböző dielektromos állandójú komponen

sek és töltött csoportok vannak a membránba ágyazva. E- 

zek a töltött csoportok és egy feltételezett permanens 

potenciálkülönbség a membrán két oldala között (66) 

egyaránt additiv tagokat jelentenek a potenciálban, igy 

az elektromos tér tényleges konfigurációja in vivo eltérő 

lehet a számítottól. Ugyanakkor, az állandóan meglévő 

tér nem okoz tranziens abszorpcióváltozást, igy a fényin

dukált töltésektől származó térből а kinetikájára

levont következtetéseket sem befolyásolja. Az viszont

feltehető, hogy in vivo a membránban lokalizált fényin

dukált töltések terét a reakciókomplexek molekulái leár

nyékolhatják, igy a lokális tér kiterjedése a számított 

értéknél is kisebb, és ezzel párhuzamosan a homogén tér

növekménye a delokalizált töltések kialakulásával nagyobb

lehet.

időbeli lefutása - kinetikus modellünkА ДА 515
alapján- erősen függ az h^CO) / N^(0) értéktől, 

delokalizált és lokalizált töltések arányától a mérés 

kezdetén. /Ezt az arányt kisérletileg például pH-érzékeny

azaz a

fluoreszcens festékekkel lehet meghatározni./

A kinetikus modellben /4. rész/ az egyszerű

ség kedvéért és elegendő kisérleti adat hiányában a membrán

két oldalán felszabaduló töltéseket elektrokróm hatásuk

szempontjából egyenértékűnek tekintettük, és csak a lo-
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kalizált és delokalizált töltések között tettünk különb

séget.

A tilakoid-gömb modellben viszont /5.rész/, 

ahol a külső vezető körülveszi a membránt és a belső

fázist, a külső térbe kilépő töltések leárnyékolódnak

és nem hoznak létre elektromos teret a membránban. Itt

elektromos tere csak a membrán belsejében indukált, illet

ve a belső fázisban megjelenő töltéseknek van. Ugyanakkor, 

a negativ lokalizált töltés tere ellenkező irányú, és igy 

lerontja a pozitiv töltés terét, ezáltal csökkenti a 

várható elektrokróm abszorpcióváltozást. Ez jól látható 

a 14. ábrán: egyetlen pozitiv lokalizált töltés a membrán 

két oldala közt nagyobb potenciálkülönbséget hoz létre, 

mint a lokalizált dipólus. Végeredményben belátható, hogy 

a gömb-modell alapján az N2(0) kezdeti érték kisebb lesz, 

mert csak azokat a delokalizált töltéseket kell figye

lembe venni, amelyek a tilakoid belsejében jelennek meg. 

Ez azt jelenti, hogy a b-fázis relativ amplitúdója megnő.

In vivo a tilakoidok közti tér nem tekinthető

teljesen összefüggőnek olyan értelemben, hogy nem válhat 

pillanatszerüen ekvipotenciálissá, például azért sem,mert 

a gránumokban összetapadt til'akoidok közti keskeny résben 

valószinüleg lecsökken az ionmozgékonyság. Emiatt a va

lóságban a zártságot elhanyagoló kinetikus modell, illetve 

a gömbkondenzátorral közelitő modell két végletnek te

kinthető.
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A membránban lokalizált töltések közvetlen

közelében igen erős és inhomogén elektromos tér alakul ki. 

Mivel itt a térerősség nagysága és iránya is pontról pont

ra jelentősen változik, nem lehet közvetlenül megbecsülni 

egy esetleg itt lévő pigmentmolekula elektrokróm válaszát. 

Az mindenesetre várható, hogy az itt lévő festékek 

abszorpcióváltozása spektrálisan is különbözhet a tölté

sektől távolabb, homogén térnek kitett festékekétől. Ezt 

a feltételezésünket kísérleti bizonyitékok is alátámaszt

ják: fotoszintetikus baktériumokban karotinoidok külön

böző csoportjai heterogén módon reagálnak a különböző 

elektrogén folyamatokra (67).

A kinetikus modell segítségével a fotoszin

tetikus membránokban mérhető elektrokróm abszorpcióválto

zás különböző kísérleti körülmények között megfigyelt

kinetikái egységesen értelmezhetők.

A membránban lévő töltések terének kiszámítása

- azon túl, hogy elősegítette az elektrokróm abszorpció

változás kinetikájának leirását - feltehetőleg az egyéb 

biológiai membránok működésének megismeréséhez is közelebb

vihet.

%кi SZEGED

&
$
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánkban a fotoszintetikus membránokban vil

lanófénnyel indukált 515 nm-es elektrokróm abszorpció

változás komplex kinetikájának, a kinetika kisérleti 

körülményektől való függésének értelmezését tüztük ki

célul.

A fotoszintetikus membrán "nagy energiájú"

időbeli lefutását egy kiállapotával összefüggő ДА,-^,- 

netikus modell segítségével irtuk le. Az irodalomban

közölt elképzelésekkel ellentétben feltételeztük , hogy a 

fotoszintetikus elektrontranszport és a hozzá kapcsolódó 

protontranszport során, a töltések kilépésével a membrán

ból megnő az elektrokróm abszorpcióváltozás. Ezáltal 

а ДАС. r- időbeli változását az elektrontranszport véges
Jl J

sebességű folyamataival kapcsoltuk össze. Másik feltéte

lezésünk szerint a makroszkopikus mintában foglalt tila- 

koidok heterogenitása miatt számolni kell a membránok egy 

részének spotán kisülésével is, amit az abszorpcióválto

zás kinetikájában egy additiv, gyorsan lecsengő taggal

vettünk figyelembe.

Modellünk mind a lineáris, mind a ciklikus e-

lektrontranszport esetén a kísérletekkel jól egyező ki

netikát ad. Egy feltételezett többlet töltésszétválasztást

szintén figyelembe vettünk, ennek hatása а ДА lassú515
emelkedő fázisának relativ megnövekedésében nyilvánult meg.



63

A kinetikus modell egységesen értelmezi a kü

lönböző kísérleti körülmények /hőmérséklet-változtatás, 

a kloroplasztiszok intaktságának mértéke, ionofórok al

kalmazása, a kloroplasztiszok hidegkárosodása/ befolyását 

az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikájára. A modell 

matematikai eszközt ad a mérési eredmények kiértékelésé

hez, és egyben felhivja a figyelmet a görbék pontos 

analízisének szükségességére.

Első feltevésünk alátámasztására a tilakoid

modelljében kiszámítottuk a membránban, illetve azon 

kivül lévő elektromos töltés terét a membrán belsejében.

Megállapítottuk, hogy a homogén transzmembrán tér kiala

kulásának feltétele az, hogy a töltések elérjék a membrán 

felszínét. Ezzel párhuzamosan a membrán legnagyobb részén

az elektromos térerősség, igy valójelentősen megnő 

szinü, hogy a töltések kilépése a vizes fázisokba in vivo 

valóban megnövelheti az elektrokróm abszorpcióváltozást.

A zárt membrán belsejében lévő töltések terének 

ismerete hozzásegíthet egyéb biológiai membránok működé

sének megértéséhez is.
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8. FÜGGELÉK

Kiszámítandó egy belülről és kivülről fémmel

határolt, szigetelő gömbhéjba helyezett töltés elektromos

potenciálja a gömbhéjban (13. ábra).

A potenciálegyenlet megoldásához a Green tétel

szimmetrikus alakjából kiindulva kapjuk (68):

1 Эср Э 11 1V/ / ( ) dAф(Р) = - dV + Ф
4 TT 4tt Эп Эп гV rPS rpsA PS

Itt a térfogati integrált a szigetelő gömbhéjra,

a felületi integrált pedig az ezt határoló és F^ 

gömbfelületekre kell kiterjeszteni. S = (rg, 

az integrálás futópontja.
V

0, kivéve a Q pontot,Mivel Д5ф =

11 л5ф q
f dV =

4lT V rps 4 TT £ £Г о rPQ

és igy

Э 11 Эф11q
/7/)df/ (Ф (P ) = + Ф

rps 3n Эп r4 TT £ £Г о rPQ PSF +F 1 2

Tekintve, hogy modellünkben a külső tér földelt 

fém, a belső pedig szintén fém, tehát ekvipotenciális,
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a potenciálra vonatkozó peremfeltételek:

Ф(f2) = О /8/cp(F^) = Ф = konstans,

Ezáltal Dirichlet problémájához jutottunk (68).

Megoldásához keresni kell egy olyan g(P,S) Green

függvényt, amelyre a V térfogatban:

/9/д5д = о

és a határfelületen:

i
/ lo/g

rpsF1'F2

Ekkor cp-re és g-re felirva a Green tétel szimmet

rikus alakját:

3 ф3g
(ф ---- - g —) dff/ (cp Дд - g Дф) dV =

Эп Эп
F +F 1 2V

kapjuk, hogy:

9gЭф1q
/Ц/(g ---- - ф ----) dfg(P,Q) + — fО -

Эп Эп4 л4 тг Е ег о F +F 1 2

/7/-et és /ll/-et összeadva
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1 19G Э cpq
I f G — df,G(P,Q)Ф (P ) = df +Ф

4 fr4 Ti e e г о Эп 4 тг Эп
F +F 1 * 2 Fl+F2

ahoi

1
G(P,S ) = g(P,S ) +

rPS

és emiatt

G = О

F1'F2

Kihasználva а /8/ peremfeltételeket kapjuk:

9GФq
/12//G (P , Q ) dfcp (P ) =

4 TT Эп4 ne eг о
F1

A Green függvényre felirt /9/ Laplace egyenlet 

megoldása gömbkoordinátákban, hengerszimmetrikus esetben

-(m+l)moo

/13/}Pm(cOSVg(P,S) - E í Am(r)rs + Bm(r)rs 
m=0

ahol P (cos9J az m-ed rendű Legendre-polinom, az A (r), m S m
В (r) meghatározása pedig а /1о/ peremfeltételekből

Ш s

történhet. Mivel

-(m+l) m 

rS '
1 OO

ha rg < r£ Pm(cos8S>r m-0
—

Г PS

/14/1 m - (m+1)OO

E P (cos®с r r, „ m S s m=0
r < rShaf

rps
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ezeket /13/ -mal összehasonlítva kapjuk:

2m+l 2m+l
r rоA (r) 2m+l 2 m+1 m+1m

(Ro ) rrо
/15/

2 m+1 2 m+1
2 m+1 Rr оВ (г) = г 2m+l m+12m+lm О

(R ) rrоо

/13/ és /14/ felhasználásával a G(P,S) függvény:

-(m+1)- (m+1) mOO

G (P, S ) = E P (cosö ){(A (r) + r 
m=0 m ь m írs + Vr)rS ) ,

ha r < r
О /16/

-(m+1)mOO m
G(P , S ) = £ p (cosö ) {A (r)r + (B (r) + r )r_ m S m S m Ьm=0

} ,

ha r < r

A cp (P ) -re kapott /12/ kifejezésben szereplő felületi integ

rál /16/ felhasználásával:

9G r R -r о о/ df = -4тг
Эп r R -г о о

F1

Ezt /12/ -be visszaírva:

Rrq
(— - í)о /17/Ф (P ) = G (P , Q ) + Ф

4 ti e cг о rо о

bels.ő gömbön csak indukált felületi tölMivel a

tések vannak, össztöltése nulla.
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Ezért, tekintve, hogy

Э <pЭ cp
/ (—)( —) df = О= 0 ,

Эп (2)Эп . (1)
F1

és innen meghatározható а Ф paraméter:

1 1q
Ф -

4тте e г о Rr
q о

Ezt /17/-ben figyelembe véve nyerjük a <2 pontba helyezett

q töltés potenciálját a vizsgált P pontban:

11Rrq
(--!)(--------------)}о /18/Ф (P ) = { G (P , Q ) +

4 TT e eг о RR -r о о гг оq
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