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1.BEVEZETÉS

A modem biofizikai és biokémiai kutatások egyik alapvető 

célkitűzése a biológiai membránok struktufcájának, ill. a struk
túra funkcionális vonatkozásainak mind teljesebb megismerése. 
Korszerű biológiai felfogásunk egyik alapját az a szemlélet ké
pezi, mely szerint az életJelenségekkel kapcsolatos biokémiai 
reakciók többsége biológiai membránok - mint határolóhártyák - 

felületén, ill. azok belsejében megy végbe.
A biológiai membránok bonyolult lipoproteid képződmények, 

melyeknek struktúráját illetően mind a mai napig hipotézisekre 

szorítkozunk. A legelfogadottabb folyékony mozaik modell sze
rint a membránok alapvázát lipid kettősréteg alkotja, melynek 

felszinén, ill. belsejében globulár-is fehérjemolekulák foglal
nak helyet /1/. A membránfehérjék döntő többsége enzim, melyek 

a membránhoz kötött bioszintetikus- és transzportfunkciókat 

katalizálják.
A membránlipidek strukturális és funkcionális szerepére vo

natkozóan mindezidáig nincs átfogó elmélet, bár ismereteink a 

lipidek fiziko-kémiai tulajdonságairól, a lipid-lipid, lipid- 

protein kölcsönhatások természetéről az utóbbi években Jelen
tősen bővültek. A membrán lipidrégióJának a strukturális bázis 

megteremtése mellett határozott funkcionális szerepet tulajdo
nit anak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a lipidek mennyiségi és 

minőségi eloszlása
a/ a membránhoz kötött enzimek aktivitásának döntő feltétele, 

b/ meghatározója a membrán permeabilitásának, a transzportfunk
ciók irányának és sebességének,

с/ szerepet Játszik a specifikus membrán-kötőhelyek és -recep
torok kialakításában és működésében /2,3/.
A különböző funkciójú membránrégiók strukturális alapját a 

lipidmolekulák kémiai szerkezetéből adódó aszimmetria is megha
tározza. Jelentős különbségek tapasztalhatók ugyanakkor az el
térő funkciót végző sejtorganellumok membránrendszerének lipid- 

és zsirsaveloszlásában /4/.
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A lipidek strukturális és funkcionális szerepének fel
tárását célzó in vivo jellegű vizsgálati módszerek közös 

sajátossága, hogy a membrán normálistól eltérő lipid- és 

zsirsavösszetételét valósitják meg, és a megváltoztatott 

struktúra funkcionális kihatásait vizsgálják. A vizsgála
tok közül említést érdemelnek a genetikai és táplálkozás
élettani kísérletek, melyek a membránstruktura és funkció 

számos összefüggésének tisztázását tették lehetővé mikro- 

biális és állati szervezetekben /5,6/. A vizsgálatok másik 

csoportjában'a zsirsav- és lipidbioszintézis biokémiai 
szintű gátlását valósitják meg.

A kloroplasztisz-membránok egyéb sejtalkotókhoz viszo
nyítva sajátos lipid-és zsirsavösszetétellel rendelkeznek, 
emellett egy normálisan működő fotoszintetizáló sejt össz- 

membránmennyiségének 905&-át alkotják /7/. Ezen tulajdonsá
gaik alapján ideális kísérleti objektumnak tekinthetők a 

membránstruktura és funkció kapcsolatának vizsgálatában, ' 
annak ellenére, hogy ez a probléma legkevésbé éppen a nö
vényi membránokban tanulmányozott.

2.A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSÉ

lipidek és zsírsavak szerepének tanulmányozása fotoszinte
tizáló membránok szerveződésében. Kísérleteinkben a zsirsav- 

és lipidbioszintézis különböző specifitásu gátlását igye
keztünk megvalósítani a rendelkezésünkre álló és a szakiro
dalomban sem ismeretlen gátlószerek alkalmazásával. Kivel a 

gátlószerek hatása a mechanizmus nem minden vonatkozásában 

tisztázott, megkíséreltük ennek finomabb felderítését is.
A gátlószereket több - a differenciáció különböző fokán ál
ló - kísérleti rendszerben alkalmaztuk. Figyelemmel kisértük 

a kloroplasztiszok, ill. a levelek zsirsav- és lipidösszetéte- 

lét, a fotoszintetikus pigmentek mennyiségét, a kialakult 

pigmentformák organizációját, valamint a kloroplasztiszok 

ultrastrukturáját.
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Kísérleti eredményeink azt mutatják, hogy az alkalmazott 

gátlószerek befolyásolják a fotoszintetikus /kloroplasztisz/ 

membránok lipid- és pigmentkomponenseinek bioszintézisét. Az 

eredmények részletes tárgyalása előtt tehát szükségesnek lát
juk a kloroplasztisz struktúrájáról és a komponensek bioszin- 

. téziséről rendelkezésünkre álló ismeretanyag rövid összefog
lalását.

z.lRQDAUZE ÖSSZEFOGLALÓ

5.1. A KLOROPLASZTISZ SZERKEZETE ÉS BIOGENEZISE

A kloroplasztisz a zöld növények fotoszintetizáló sejtor- 

ganelluma, mely differenciált állapotban jellegzetes belső 

strukturáltsággal rendelkezik. Átlagosan 5-10 ja hosszú, 2-5 ja 

vastag képződmény, melyet ki viliről kettős membrán /envelope/ 
határol. Belső' sztrőmájába ágyazva összefüggő lamellarendszer 

/ttylakoid/ található, mely morfológiailag sztróma- és grá- 

numlamellákra különül. A gránumok 0,2—0,4 ja átmérőjű üreges 

korongokat formáló membránok egymáshoz tapadt sorozatából áll
nak. A gránumokat sztrómalamellák kötik össze /8/. /1• ábra/.
Г
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Kidolgozták a folyékony mozaik modell kloroplasztisz memb
ránokra alkalmazott változatát /9/, mely megpróbál magyarázatot 
adni a fotoszintetikus membránok sajátos molekuláris összetéte
léből adódó intermolekuláris kapcsolatokra, melyek tükröződnek 

a membránok in vivo szerveződésében* Az ontogenetikusan azonos 

eredetű sztroma- és gránumrendszerek közötti megkülönböztetés 

élettani-funkcionális szempontok alapján is indokolt, a foto
szintézis második fotokémiai rendszere /Р32/ ismereteink szerint 

a gránumlamellák particiós /összetapadó/ régiójában helyezkedik 

el, mig az első fotokémiai rendszer /PS1/ az összetapadástól men
tes membránszakaszokhoz is /gránumok nem particiós része, sztro- 

malameliák/ rendelhető /10/. A vázolt struktúra valamennyi zöld 

alga és magasabb rendű növény kloroplasztiszában megfigyelhető 

érett funkcióképes állapotban. Az ontogenetikus fejlődés korai 
szaka szára jellemző differenciálatlan, kevés belső membránnal 
rendelkező képződmény a proplasztid /11/. A proplasztxd diffe
renciálódási folyamatát endogén-biotikus és környezeti - ökoló
giai tényezők egyaránt befolyásolják. Utóbbiak közül alapvető 

fontosságú tényező a fény, mely a folyamat döntő limitáló fak
tora. Az álla ndó megvilágítás mellett fejlődő növényekben a 

proplasztxd falából vezxkulumok fűződnek le, összeoxvadásuk so
rán keletkeznek a primer lamellák. A sötétben nevelt /etxolalt/ 

növényekben a proplasztid differenciálódása szintén elindul, de 

a lefüzodö vezikulumokDol a parakristalyos, három dimenziós tu- 

buláris struktúrával rendelkező prolamelláris test /PLB/ alakul 
ki. A további differenciálódás megakad, a kialakult plasztisz 

az etioplaszx. Fény hatására a prolamelláris test csövecske! 
i'eldaraboiódnak és primer lamellákká szerveződnek. Ezek később 

felszaporodnak és betüremkedve gránumokat hoznak létre, igy ki
alakul a kloroplasztisz végleges membránszerkezete /12/.

A kloroplasztiszdifferenciálódása során az enlitett mor
fológiai változásokkal kapcsolatban intenzív bioszintetikus fo
lyamatok egész sora zajlik xe a kloroplasztiszon beiül es kívül 
egyaránt. Ezek kettős célt szoxgálnak:
1/ a már jelenlévő építő elemek mennyiségi növelését,
2/ a jelenlevő preKarz,ur-moiekulákból olyan minőségileg uj kom

ponensek előállítását, melyek jeieniete alapvető a kioro- 

plasztisz membránok szerveződéséhez és a normális funkció 

kialakulásához•
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A továbbiakban röviden összefoglaljuk a plasztogenezissel 
kapcsolatos bioszintetikus reakciók közül azokat, melyek a foto
szintetikus membrán lipidkomponenseit érintik. Nincs módunk fog
lalkozni a DNS és fehérjeszintézis kérdéseivel. Hangsúlyozzuk, 
hogy bár a kloroplasztisz rendelkezik a sejtmag-citoplazma rend
szertől független*DNS-, fehérje- és zsirsav szintetizáló appará
tussal, a fotoszintetikus membrán komponenseinek kialakulásában 

extraorganelláris reguláció is érvényesül, igy a termékek leg
több esetben kloroplasztisz és a citoplazma közötti interakciók 

eredményének tekinthető /13/»

A NCTCSSINTL'TIífJS FIGiHŐINK IIüSilhdLZISB3.2

iZLCRGFILLCK

c{ - amino le vu-A klorofill-bioszintézis kiindulási anyaga a 

linsav /ALA/, mely az összes porfirinszármazék közös prekurzora
/14/. Baktériumokban és állati szervezetekben szukcinil-CoA és 

glicin kondenzációjából származik, újabban ettől eltérő reakció-
utat tételeznek fel magasabb rendű növényekben. Unnék lényege,

> aú-ketoglutá^sav ■4(> O-hogy az ALA a glutaminsav 

diomovaleriánsav 

vább alakulása során a porfirin bioszintézis reakció útjain ke-
ALA folyamatsor eredménye /15/« Az ALA to-

resztül protoporfirin-IX keletkezik, melybe b3g atom épül be. A 

létrejött Ng-protoporfirin monométilészter sorozatos deszaturá- 

ciós reakciók során protoklorofIliiddé alakul /16/. A protoklo- 

rofillid porfirin vázában lévő IV. pirrolgyürü telítődése és az 

ugyanezen a gyűrűn lévő propionsav oldallánc fitollal történő 

észteresitése során kialakul a klorofill-а molekula /2.ábra/.
A fitolizáció önmagában nem fényigényes folyamat, igy etiolált 

növényekben a protoklorofillidek egy része fitolizált proto
klorof illá alakul. A IV. pirrolgyürü telítődése kizárólag fény
ben zajlik le, eredménye a fitol nélküli klorofillid-a, a fito- 

los protoklorofill telítődése során pedig klorofill-a /17/.
A fitolizációt a klorofilláz enzim katalizálja. In vitro körül
mények között azonban a reakció egyensúlya a klorofill hidro
lízis oldalán van, igy feltételezik, hogy az észterifikációban 

a fitol, hanem annak nagy energiájú terméke, a fitil-piro—nem
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foszfát az észteresitő komponens /18/.

3 С,Нз
I

CH2
2H
fény

CH3

CH 42
CH, c —

I L V!
COOHCOOH. 

protoklorofiüid illid-a
klorofilláz-a

fitol

kloro

fitol

protoklorofill klorofill-a2H
fény

klorofill-a
A '■ fv-'V

2. ábra

A kl-b szintézise a már kialakult kl-a-ból történik a legelfoga
dottabb elképzelések szerint./19/. A klorofill-bioszintézis be
fejező, fényigényes szakaszában jellemző spelrtrális tulajdonsá
gokkal rendelkező pigmentkomponensek mutathatók ki. Ennek oka, 
hogy a bioszintézis egyes lépései során /pl. telitési reakciók, 

pigment aggregátumok képződése, lel-fehérje komplexek kialakulá
sa/ megvált ozik a pigmentek 7Г -elektron konfigurációja, ami
tükröződik az abszorpciós és emissziós csúcsok helyzetének
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és intenzitásaik arányának megváltozásában, **
Az etiolált levelek fluoreszcencia szinképében két csúcs 

figyelhető meg, 633 és 655 ш körüli maximummal, mely az F 635-as 

és F 655-ös protoklorofill /id/ formák jelenlétére utal /2С/• 

Megvilágítás hatására csak az utóbbi képes továbbalakulásra, az 

F 633-as nem fotokonvertibilis. Az F 655-ös protoklorofillid az 

F 674-es közti termékké alakul, melyből szinte azonnal létre jön 

az F 687-es klórofillid, A következő két átalakulás sötétben is 

végbe megy. Az F 687 tovább alakul az F 694-es klórofillid for
mává, amiből egy viszonylag lassú reakcióban monomer kl-a /F 683/ 
keletkezik /21/. A monomer kl-a kialakulása után jönnek létre a 

szinleép hosszú hullámú komponenseiért felelős pigmentformák, me
lyek a speciális ki-fehérje aggregátumok, komplexek kialakulását, 

a membránba történő beépülését és meghatározott orientációját is 

tükrözik. A 683' nm-es sáv 687 nn-re tolódik és kialakul a 735- 

740 nm körüli fluoreszcencia maximummal rendelkező pigmentforma. 
További megvilágítás s órán az F 740/F 687 arány növekedésével 
párhuzamosan megjelenik az F 695-ös pigmentforma és létre jön a 

normális, zöld növényre jellemző alacsony hőmérsékletű fluoresz
cencia szinkép hármas struktúrája /3» ábra/.

*

F655-4-F 674— F688— F694—F 682
i. X

У
У

У
У

У

F 635 F 687 F 695 F 745

3* ábra

A három diszkrét sáv a fotoszisztémák kompartmentációjára is utal. 

A 740 nm körüli fluoreszcencia a PS1 ki-fehérje komplexéből, a 69f 
nm-es a PS2 kl-fehérje komplexéből, a 687 nn-es a fény-gyűjtő ki— 

fehérje komplexből származik /22/. A szinleép struktúrája csak ala
csony hőmérsékleten /77 °K = -195° С/ jelenik meg, szobahőmérsék
leten a rotációs és vibrációs energianivókátfedése következtében
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csak 683-637 nn-es maximumai rendelkező színkép mutatkozik.
A klorofill bioszintézis fény általi regulációjára töbü 

elképzelés született. Ismeretes, hogy etiolált levelek zöldi- 

tése során a ki-akkumuláció a megvilágítás megkezdése után rö
vid lag-fázist mutat, mielőtt a lineáris szakaszba lépne /23/.
A lag-fázis jelenléte arra enged következtetni, hogy a megvi
lágítás megkezdése,, előtt sem a klorofill-prekurzorok, sem egyes 

enzimek nem állnak olyan mennyiségben rendelkezésre, mely in
tenzív kl-akkumulációt tesz lehetővé. A lag-fázis megszüntet
hető, ha a növényeket rövid előzetes megvilágítás után sötét
be helyezik. Az ilyen esetekben különösen hatásosnak bizonyult 

vörös fény / Д — 660 nm/ arra utal, hogy a fitokróm rendszer 

aktivan részt vesz a folyamat szabályozásában /24/. A lag-fá
zis megszűntethe tő kl-prekurzorok /pl. ALA/ adagolásával, va
lamint a növények magas páratartalmu közegbe helyezésével is, 

ez a tény az endogén és exogén faktorok együttes szerepére 

utal /25/. A ki-bioszintézis akciós színképé és a protokloro- 

fill/id/ok abszorpciós színképe egybe esik, egyes elképzelé
sek szerint maga a protoklorofill/id/ok lennének a primer 

fényakceptorok /26/.

A kl-bioszintézis közvetlen kapcsolatban van a kloro- 

plasztisz és a citoplazma fehérjeszintetizáló kapacitásával 
is, tekintve, hogy a protoklorofillid-molekula már fejérjé
hez kötött /protoklorofillid-nolokróm/ formában van jelen /27/.

KAROTSNOIDOK

A karotenoidok a. fotoszintetikus membránok fontos pig
ment komponensei, melyek szerepere meg visszatérünk. 4ü szén
atomot tartalmazó, konjugált kettős kötésekkel rendelkező, izo- 

prenoid vegyületek, melyeken belül a tulajdonképpeni karotino- 

kat és azok 02-tartalmu termékeit, a xantofillokat különíthet
jük el /28/. Bioszintézisük az izopentenil-pirofoszfátból /I??/ 

indul. Az IPP kialakulása három molekula acetii-CoA-ból 
lonsavon keresztül történik. Az IPP dimetil-allii-pirofoszfáttá 
/ЭкАРР/ izomerizálódik,
atomos geranil-pirofoszfáttá /GPP/ kondenzálodik. Újabb 2 mo-

meva-

ani egy újabb XPP molekulával 10 szén-
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lekula IPP beépülésével 20 szánatomos geranilgeranil-piro- 

foszfát /GGPP/ képződik, mely fontos elágazási pont a fitol, 

diterpének, tokoferolok és karotenoidok bioszintézise felé. 

Két molekula GGPP kondenzációjának eredménye a 40 szénatomos 

fitoin, mely a karetenoidok közvetlen prekurzora /29/. Ez a 

nyilt láncú vegyület izolált kettes kötéseket tartalmaz, lé
pésenként i deszaturációjának folyamata:
fitoin---- ,
/4- ábra/.

-»likopinfitofluin -karotin---- >neurosporin

Х-сч2-сиЭ0 - t Л^сн2-о-(?Хр)

f I pp DM APP

2 - o- (p>0 

G PP
t

л

С H 2—0 - CbKp)

FPP

А^чЛ^^О^сн2-о-0<б)
GGPP

1 '

FITOIN
I
I
I
*

LIKOPIN
I

4. ábra
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г - és у - karo-А likopin egy oldali ciklizációja során 

tin keletkezik, mindkét jonongyürü bezáródásával pedig ^ - és
(S - karótin. /А különbség egyetlen kettős kötés helyzetében 

van./ C>2 beépitése után az yg - karotinból lutein, a ß 

rotinból zeaxantin keletkezik. A zeaxantinból epoxidizációs 

reakciók eredményeként entéraxantin

- ka-

-^neoxantin
keletkezik /14/« A.karótinok és xantofillők kémiai szerkezetét

vviolaxantin

az 5* ábrán mutatjuk be.

öc fl-KAROTIN

ö:■ .i-KAROTIN

í-
OH

■

LUTEIN

V

VIOLAX ANTIN

OH
ZEAXANTIN

HO

Он
NEOX ANTIN

5. ábra

A karotenoidok a thylakoidmembrán lényeges alkotórészei, 

melyek meghatározott arányban oszlanak meg a fotoszintetikus 

membrán strukturális és funkcionális komponensei között /50/. 

kimutatták, hogy ß karotin az 1. fotoszisztémához kötődik, a 

PS2 -partikulunok pedig nagyobb mennyiségű luteint és kevés 

fi - karotint, violaxantint és neoxantint tartalmaznak /28/.



-lí

biai ismereteink szerint a karotenoidok szerepét a foto
szintetikus struktúra és funkció kialakításában a következők
ben foglalhatjuk össze:
- mint antennapigmentek olyan hullámhosszú fény abszorpciójára 

képesek, amit a klorofillok nem abszorbeálnak,
- az abszorbeált fényenergiát nagy hatásfokkal továbbítják a 

reakciócentrumok félé,
- mint protektiv ágensek, védik a klorofillokat és thylakoid- 

memoránokat az oxidativ fctodestrukciótól.

hagy f énintenzitás esetén az antenna-klór of illők több fény
energiát abszorbeálnak, mint amennyit a reakciócentrumok fe
lé továbbítani kepesetc, igy a kl-molekulák többsége gerjesz
tett állapotban marad. A "felhasználatlan" gerjesztési ener
gia disszipálódik, ennek egyik mechanizmusa triplett állapotú*5 ,
klorofill, KLL képződésé. Ez a hosszabb élettartamú gerjesz
tett klorofill molekula iceoes az alapállapotba kerülni, miköE-
ben energiáját a triplett állapotú molekuláris oxigénnek/' 0o/

1 cadja át, az oxigén szinglett állapotba kerül / 0^/. A szing- 

lett oxigén igen reaktiv es oxidáció révén destruálja a kio- 

rufiliokat és a fotoszintetikus apparátust. A karotenoidok
protektiv szerepe két szinten érvényesül. Egyrészt kepesek a
3 , Iki kioitasara, így megakadályozzák termeludését, masrés:
magával a szinglett oxigénnél reagálva átveszik annak gerjesz
tesd energiáját /31/*
- egyes feltevések 'szerint a hS? akceptor oldalán lévő C-ppu 

egy xarutenoprotein, mely a valódi elsődleges akceptor oxi
dáció s-rredukciós állapotának indikátora /32/.
- a xantofiiiok funkciójára vonatkozóan nincs határozott el
képzelés. Elfogadott azonban, hogy az u-.n. xaniofiii-ciklus 

a fotoszintézis fontos szabályozó rendszere /33/.

A karotenoidok bioszintézise is endogén és exogén 

faktorok együttes ellenőrzése alatt áll. Etiolált levelekben 

főleg xantofiiiok fordulnak elő viszonylag kevés ß -karotin 

mellett, ^egvilngitás hatására a karotenoidok szintézise és 

akkumulációja felgyorsul. A fény szerepe egyrészt a karotinok
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szintézisének serkentése, másrészt a xantofillők deepoxidáció- 

jának elősegítése. A fény a fitckróm rendszeren keresztül fej
ti ki hatását /54/*

A legújabb kutatások szerint két /3 -karotin pool van je
len a kloroplasztiszban. A kisebb főleg a /3- jonon xantofillők 

szintéziséért felelős, a nagyobb pedig a PS 1 környezetéhez 

lokalizálható és protektiv funkciót tölt be/35/»

ЪшЪ .A KLQRCPLASZIISZ-LIPIHSK ÉS BICSZICTÉZISÜK

A lipidek a kloroplasztisz-memuxán alapvető strukturális 

komponensei* A zöld levelek 10%, a lcloroplasztiszok 35%, a 

thylakoid membránok 50% lipidet tartalmaznak /36/»

A KLGTiOPLASZTISZ ZSÍRSAV- ÉS LXPIDELQSZLfc,A

A kloroplasztiszban előforduló lipidek a következők: 
galaktolipidek A33DG és LGDG/, foszfolipidek /PC, PG, Pl/, 

szulfolipid /SL/ és neutrális lipidek AV /37/. A lipidek 

kémiai -szerkezetét a 6. ábrán mutatjuk be. A kloroplasztiszok 

lipideloszlására jellemző - egyéb sejtalkotókkal összehason- 

litva - a magas galaktolipid /GL/ és alacsonyabb foszfolipid 

/PL/ tartalom, PE egyáltalán nem fordul elő /4/. A kloroplasz— 

tiszon belül a lipidek sajátos eloszlást mutatnak az envelope 

és a thylakoidok között: az envelope-ban csökken a GL/PL és 

az LUDG/DGDG arány. Az envelope-ban PC a fő foszfolipid, a 

thylakoidokban PG /33/•
A kloroplasztisz-lipidekben a glicerint észteresitő 

zsirsavak a következők: 16:0 palmitinsav, 16:1 palnitolein- 

sav /hexadecénsav/, ennek cisz- és transz-módosulata egya
ránt előfordul, 18:0 sztearinsav, 18:1 olajsav, 18:2 linol- 

sav, 18:3 linolénsav, kémiai szerkezetük a 7. ábrán látható. 

Mindhárom 18 szénatomos telítetlen zsirsav cisz-helyzetü 

kettős kötéseket tartalmaz.
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б. ábra

A zsírsavak megoszlása szempontjából a kloroplasztisz 

lipidek /k'ölönösen a galaktolipidek/ jellemző sajátossága a 

magas linolénsav tartalom, mely számos 'esetben az össz-zsir- 

savmennyiség 9C %-át is alkothatja. Figyelmet érdemel a 

transz-3-hexadecénsav, mely kizárólag fotoszintetizáló szö
vetekben fordul elő és ott is csak PG észteresitő komponen
seként /36/. A kloroplasztisz lényeges lipidkomponensei már 

az etioplasztban, illetve a PLB-ben jelen vannak. Figyelemre 

méltó ebben a vonatkozásban, hogy az etioplaszt lipidelosz-
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lása a kloropla sztisz envelope-hoz hasonló, a PLB lipidel- 

oszlása pedig átmenet a kloroplasztisz envelope és a thyla- 

koidok között /39/.

16:0
18:1

16:1

18:2

HO-C
18:3

130

A telitett/telitetlen zsírsavak aránya alacsonyabb a thylakoi- 

dokban, mint az envelope-ban és az etioplasztban, utóbbiakban 

a transz-3-hexadecensav sem fordul elő, bár PG jelen van /32/.

1 LlrlDJi: LlCSlIirfbZISl £3 SZARfPE

A fotoszintetizáló növényi sejtben a kloroplasztisz 

sztrómája az egyedüli hely, ahol de novo zsirsav-szintézis 

megy végbe /40/. A de novo zsirsav-szintézis lényege, hogy . 
az "aktivált" ecetsav és malonsav tioészter származékai egy 

zsirsav-szintetáz enzimrendszerhez kötődnek, mely kondenzá
ciós reakcióban aceto-acetil tioésztert készit és ezt az 

alapláncot két szénatomos csoportok hozzáépítésével hosszabbit- 

ja meg /4/. Jelenlegi ismereteink szerint két tipusu zsirsav- 

szintetáz létezik. Az egyik tipus élesztőgombákban és az állat
világban fordul elő, terméke a megfelelő telítetlen zsírsav
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CoA-tioészter származéka. A másik tipus, mely baktériumokban 

és növényekben található, exogén hordozó fehérje /АСР/ jelen
létét igényeli, terméke a zsirsav ACP-tioészter származéka*
A legújabb kutatások szerint a kloroplasztisz sztrádájában az 

utóbbi "prokariota" tipusu, mig az envelope-ban CoA-tipusu 

zsirsav-szintézis zajlik /40/. Mindkét tipusu zsirsav-ssinte- 

táz működés é hosszú láncú, telitett zsirsavak kialakulásához 

vezet. A telítetlen zs irsavak képződése során a sztrádában 

a sztearinsav olajsavvá alakul, de a további deszaturáció már 

plasztiszön kivül zajlik le. A pontos mechanizmus szerint az 

oleil-ACP-tioészteráz a sztromában képződött oleil-ACP-t óla j- 

savvá a lakitja és AOP-t szabadit fel. A szabad olajsav ezután 

oleil-CoA—vá alakul az envelope-hoz kötött acil-OoA szintetáz 

révén /41/. Az oleil-Coa kijut a plasztiszból és kapcsolatba 

kerül az endoplazmatikus retikulummal /ER/ speciális PC mole
kulájával és tovább deszaturálódik /45/. Az igy képződött li- 

nolénsav és linoisav tartalmú diacilgliceridek visszajutnak 

az envelope-ba, ahol poláris csoportok, főleg galaktosilcsopor- 

tok épülnek rá /42/. A zsirsav-szintézis általános folyamatát 

a 8. ábrán mutatjuk be. Minthogy a zsírsavaknak ki kell jut- 

niok a kloroplasstiszból, valószínű, hogy a citoplazmntikus 

sejtalkotók regulálják a zsirsavak de novo szintézisét а/ a 

szubsztrátkészlet változtatásával, b/ külső hatóanyagokkal és 

с/ a termékek eltávolításának sebességével /44/. Az elkészült 

zsirsavak CoA-hoz kötött formában kapcsolódnak a zsirmolekulák 

közös gerincvázához, a glicerin-5-foszfáthoz, melynek eredete 

növényekben pontos an nem tisztázott./36/. A glicerin o£ hely
zetű OH csoportjának észteresitése lizofoszfatidsavat, mindkét 
szabad OH csoportjának észteresitése foszfatidsavat eredményes, 
melyből foszfátcsoport hidrolízise után diacilglicerin, illet
ve CDP-diglicerid képződik. Az 1,2-diacilglicerin a galaktozi- 

láló enzimek szubsstrátja, az eredmény IIGDG, majd DGDG; a PC 

ugyancsak 1,2-diacilglicerin és CDP-kolin reakciójából szárma-
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8. ábra

A СЭР-digliceridek glicerinfoszfáttal reagálva PG-t eredményez
nek /4/. A foszfolipidek az ER-ban szintetizálódnak, a galakto- 

lipidek a kloroplasztisz envelope-ban. és innen kerülnek végle
ges helyükre, a thilakoid membránokba /45/* /9. ábra/.
Hint említettük, a fotoszintetikusán aktív növényi sejt ossz- 

membrán mennyiségének 90 %-át a fotoszintetikus membránok al
kot jak, igy a Kloroplasztisz biogenezis e során igen aktiv 

zsirsav-és lipid-szintézis valósul meg. Az etioplasztok meg- . 
világítás hatására történ# differenciálódásának kezdeti fázi-

*
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sában a glicerolipidek koncentrációjában jelentős változás nem 

tapasztalnató.

g!icerin-3-(P)
acil-CoA

*
LPA

acil-CoA

CTP♦
PA

CDP-digliceridV2-diacil-gIicerin
glicerin-®UDP-galakt6z CDP-kolin

CDPUDP CDP
♦

PG-®MGDG PC
UDP-galaktóz

i UDP
DGDG PG

9« ábra

Később a galaktolipidek aránya megnő a foszfolipidekhez ké
pest és nő az MGDG/DGDG arány is /46/.

A lipidek strukturális és funkcionális szerepéről az 

alábbi elképzelések születtek:
- a lipidek alapvető strukturális szerepe a fotoszintetikus 

membránok apcláros régiójának létrehozása. Immunológiai vizs
gálatok tanúsága s zerint a thylakoid membrán külső része 

85-90 % fehérjét és mindössze 1C-15 % lipidet tartalmaz, a 

lipidek többsége a membrán belseje felé mutató felszínen he
lyezkedik el /47/;
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g.4 A FOTOSZINTETIKUS FUNKCIÓ ÉS A BIOSZINTETIKUS FOn ZA

MATOK KAPCSOLATA

Az etiolált növények nem mutatnak fotoszintetikus akti
vitást, nem rendelkeznek a funkció megnyilvánulásáért felelős 

valamennyi komponenssel, és nem alakult ki a funkció struktu
rális háttere sem. Megvilágitás hatására megindulnak az előb
biekben ismertetett bioszintet tiers folyamatok,.intenziv memb
rándifferenciálódás és felhalmozódás zajlik le. A klorofill 
és fehérjemolekulákból létrejönnek a speciális klorofill-fe
hérje komplexek, ezek a komplexek az újonnan létrejött memb
ránrészletek lip idr égiá .iába ágyazódó® egyéb funkcionális kom
ponensek Aarotenoidok, elekrtrontranszportlánc-tagok/ környe
zetébe kerülnek. A differenciálódás egy meghatározott fázisá
ban megjelenik a fotoszintetikus funkció. A két fotoszisztéma 

nem azonos időben kezdi működését. Az 1. fotoszisztémával kap
csolatos ciklikus foszforiláciá megelőzi a nemciklikus foszfo
riláciá megjelenését. Ez utóbbi a 2. fotoszisztéma aktivitását 

jelzi és az oxigén-evolúció megjelenésével szimultán lép fel.
A ciklikus foszforiláciá már az elsődleges thylakoidok kiala
kulása előtt megjelenik, a nemciklikus foszforiláciá és az 02- •
evolúció megjelenése az elsődleges thylakoidok kialakulásához
kötött /52/» Az elektrontranszportlánc komponensei közül a ci— 

tokróm-f és a plasztocianin /mindkettő a PS 1 környezetében 

lokalizálható/ már*az etioplasztban jelen van, a speciális re— 

akciócentrum-klorofill viszont /Р 700/ csak a megvilágitás 

megkezdése után meghatározott idő múlva jelenik meg. Hasonlóan 

csak fény hatására alakul ki a citoknám—b 559 magas redoxpoten— 

ciállal rendelkező formája, amely viszont a PS 2 elektrontransz— 

portlánc komponense /53/. Elektroforetikus vizsgálatok arról 
tanúskodnak, hogy a PS 2 kl—fehérje komplex kialakulása megelő
zi a PS 1 kl-fehérje komplexét, az egész 2. fotoszisztéma akti
vitása azonban csak a PS 1 megjelenése után indul meg /25/.
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bilisen inaktiválja /57/* A cerulenint termelő gombafaj zsír
sav szintetáza rezisztens ceruleninnel szemben /53/* A cerule- 

nin hatását eddig elsősorban mikrobiális rendszerekben vizs
gálták, ezeken kivül kimutatták az alábbi objektumok cerulenin 

érzékenységét: patkánymáj /59/, Crsmbe abyssinica levelei és 

csirázó magvai /6С/, burgonyagumo /51/, levélszüvetek /62/#
A kísérletek me gkezdésekor tehát kevés információval rendel
keztünk a ceruleninnek fotoszintetikus szövetekben, illetve 

kloroplasztisztban betöltött szereperői. Intézetünkben vizsgál
ták a cerulenin Chorella sejtek fotoszintetikus paramétereire 

gyakorolt hatását. Az eredmények arról tanúskodnak, hogy ceru
lenin hatására je llemző változások tapasztalhatók /65, 64/.

PIRIDAZINON HERBICIDEK

felfedezésük a közelmúlt kutatásainak eredménye. Szub- 

sztituált piridazinon származékok, kémiai szerkezetüket és el
nevezésüket a 11. ábrán mutatjuk be. A bonyolult kémiai elneve
zés helyett rövid ebb gyári nevük /SAN/ és kódszámúk használa
tos.

A piridazinon herbicidek hatásmechanizmusának tárgyalá
sa e lőtt a herbicid hatás általános mechanizmusairól kell szól
nunk. A legtöoo heroicid rendelkezik két, elvileg is különböző, 
hatásmóddal. Az egyik, a primer vagy prompt hatás a kezelés után 

közvetlenül jelentbe zik, mielőtt a gátló anyag interakcióba ke
rülhetne a kezelt növény any age яererendszerével. A másodlagos 

hatás a kezelés után bizonyos látencia idő elteltével jelenik 

meg és arra utal, hogy a gátló szer valamilyen anomáliát oko
zott az anyagcsere funkció normális menetében. A piridazinon 

herbicidek kloroplasztiszokban és algákban prompt hatásként gá
tolják a Hill-reakciót és a főtőszintetikusGC^-fixálást./65-66/. 

Intézetünkben kimutatták, hogy ezek a herbicidek az C2 kiválasz
tás effektiv inhibitorai /57,58/.

SAN 5705

Biokémiai hatásai közül legjellemzőbb, hogy gátolja a ka
rót eno id ok bioszintézisét. Jelenlétében erős fényintenzitáson 
nevelt növények levelei kifehérednek, bennük a klorofillok foto-
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oxidációt szenvednek. Ennek kézenfekvő magyarázata lehet a ka- 

rotenoidok protektiv funkciójának hiánya /69/.

SAN 6706

I

4-kloro-5“/dimetilanino/-2-/jó,^, <4- trifluoro-п-t olil/-3 /2Е/- 

piridazinon

SAN 9789

■*.

4 -ki ог о - 5 -/me t i 1anino /-2 -/>ó, oC, / -trifluoro-m-tolil/-3/2H/- 

piridazinon /=norflurazon/

*

SAN 9785

\
4-kloro-5-/dimetilanino/-2-fenil-3/2Ií/-piridazinon

11. ábra

Érdekes megfigyelés, hogy a kezelt zolditett levelekben megnd 

az acetát és mevalonát beépülése klorofillokba és karotenoidok— 

ba, ennek ellenére a pigmenttartalom igen alacsony. Ez a tény
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azt bizonyítaná, hogy mindkét pigmentfajta szabadon szinteti- 

zálódhat, felhalmozódásuk azonban gátolt /70/. Más vizsgál© tok 

alapján viszont bizonyosnak tűnik, hogy a herbicid gátolja a 

fitoin deszaturóciójót a karotenoid bioszmtézisben, igy hatá
sára felhalmozódnak a szintelen karotin prekurzorok /fitoin és 

fitofluin/ /71/* A klorofill bioszintézisre gyakorolt hatásá
nak megnyilvánulásaként pedig csökken a kezelt levelek proto- 

klorofillid- és ALA-szintetizáló képessége. Kiderült, hogy a 

herbicid jelenlétében nem Keletkezik 70S riboszóma, tehát a 

kloroplasztis z teljes fehérjeszintézise leáll. A vegyszer ha
tására a citopla zmatikus riboszómákon /80S/ szintetizólódó en
zimek aktivitása is csökken. A fényen nőtt levelekben kataláz 

aktivitása nagyon alacsony, a peroxiszomális enzimek /glikolát- 

oxidáz és hidroxipiruvát reduktáz/ működése alig észlelhető.Az 

emiitett tünetek sötétben tartott növényeken nem jelentkeznek, 
igy valószínűleg fotoszenzibilizációs folyamatok is szerepet 
játszanak a herbicid hatás megjelenésében/72/. A herbicid jel
lemző változásokat okoz a kezelt levelek lipid- és zsirsav el
oszlásában is, melyek a következők:
- csökken a linolénsav/linolsav /18:3/18:2/ arány. /Ugyanezt 
megfigyelték SAN 9785 herbiciddel kezelt növényekben is, utóbbi 
esetben azonban ez csökkentette a -kezelt növények fagyérzékeny
ségét. A SAN 6706 herbiciddel kezelt levelekben a két telítet
len zsirsa v mennyis égi arányának csökkenése és a növények 

fagytürő képességének változása között nem találtak összefüg
gést /75,74/. ■
- növeli a telitett zsírsavak részarányát a telítetlenekhez vi
szonyítva. Egyes szerzők e-zsel hozzák kapcsolatba azt a tényt, 

hogy a kezelt levelek kloroplasztiszaiban igen kevés gránum kép
ződik /74/.
- alacsony koncentrációban csökkenti a transz-3-hexadecénsav 

mennyiségét /75/.
- toxikus hatása nagy mértékben ellensúlyozható fitol, <*^-toko- 

ferői, ssirsagészterek exogén adagolásával /74/.
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SAN 9789

Fiziológiás körülmények között a SAH 6706 SAN 97S9-cé 

alakul át a növényekben, mégis különbségek tapasztalhatók a két 
herbicid hatásában /76/. A SAN 9789 sokkal kevésbé aktiv a Kill— 

reakció gátlásában, mint a SAN 6706 /74/* kimutatták továbbá, 
hogy a SAN 9789 gátolja a fitol-szintézist is. Ezen különbsé
gektől eltekintve a SAN 9789 is erősen gátolja a karotenoidok 

bioszintézisét, ugyancsak a fitoín tovább alakulásának szint
jén. A kloroplasztisz membránok kia lakulása és a klorofillok 

felhalmozódása ugyancsak gátolt, de a herbicid nincs hatással a 

klorofill protopigmentekböl történő kialakulására /77/. A leg
újabb eredmények szerint sötétben és -fényben egyaránt erősen 

gátolja a kerotenoidok bioszintézisét, az intenzív fényen ne
velt le velekben a klorofillok fotodestrukciót szenvednek. A 

karotenoid szintézis gátlásának mértéké a herbicid koncentráció
jának függvénye, megvilágított növényekben a karotenoid hiány 

a protoklorofill /id/ - szintetizáló enzimrendszer károsodásá
ban is jelentkezik /78/. A klorofillok fotodestrukclójával pár
huzamosan jelentősen csumiren a linolensav mennyisége mindkét 
gaiaktoixpxd frakcióban és gyenge fényen nevelve a növényemet 
az MGDG mennyisége is сзоккеп /7^/. A herbicid alkalmazásával 
sikerült Kimutatni, hogy a monoméi4 kl-a sturukturális organi
zációjában a karotenoidok axapvető szerepet játszanak, mely a 

Klorofxxxidek stabilitásának fenntartásában még kevésbé kife
jezett /оО/.

SAN у769

. Ez a herbicid gyakorlatilag nem befolyásolja sem a 

klorofillok, sem a karotenoidok bioszintézisét és felhalmo
zódását. Hatására csökken a 18:5/16:2 arány, de a telitett/ 

telítetlen zsírsavak aránya változatlan marad /81/. Az inté
zetünkben végzett korábbi vizsgála tok érdekes eredménye, hogy 

a piridazinon herbicidek megfelelő koncentrációban történő 

alkalmazása Chlorella sejteken stimuláló hatást váltott ki
/82/.
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A pirIdasinon herbicidek hatásmechanizmusára vonatkozóan 

összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy hatásuk a kloro- 

plasztisz membránok tágabb értelemben vett lipoidkomponensei 
szintézisének, illetve felhalmozódásának gátlásában jelentke
zik*

4. ANYAGOK ÉS >-KISÉRL5?I KÚDSZSREK

4.1 NéYÉiril'-uSVELÉS, GÁTLÓSZEREK ALIIALIAZÁSA

Valame nnyi kísérletünkhöz árpa- /Hordeum vulgare L.var. 

Korpácsi kétsoros/ leveleket használtunk. Az árpamagvakat Pet- 

ri-csészáben két rétegű szűrőpapíron csíráztattuk 23-24°C-on, 
a kellő vizemnnyiséget naponta pótoltuk*

. ?
ZÖhJlTnSI KlbhlihlTEK ÚSZTATOTT /u^iiLEVELEKEh

Az árpanövényeket 7-8 napig neveltük teljes sötétben, 
majd gyenge intenzitású zöld fénynél a levelek csúcsától szá
mítva 4 cm-es darabokat vágtunk le, melyeke t tápoldatba he
lyeztünk. Tápoldatként Wunal lombtrágya 0,2 %-os puffereit ol
datát használtuk. A tápoldatba juttatott cerulenint mágneses 

keveréssel oldottuk fel. A piridazinon herbicidek acetonos ol
datát szűrőpapírt tartalmazó Petri-csészébe pipettóztuk, majd 

az aceton elpárolgása után a csészéket tápoldattal töltöttük 

fel. A gátlószereket* a következő koncentrációban alkalmaztuk:
1 mg cerulenin/g eticlált le vél és 1,5 mg piridazinon herbi- 

cid/g etiolált levél. A kezelés után a Petri-csészéket teljes 

sötétben inkubáltuk 18-20’óráig, majd megkezdtük a minták meg
világítását. Az alkalma zott fehér fény intenzitása a cerule- 

nines,
volt. A me gvilágitás megkezdése után meghatározott időpontok
ban mintát vettünk a kontroll, illetve a kezelt levelek közül, 

a további vizsgálatokhoz ezeket a levélmintákat használtuk fel*

?illetve a herbicides kísérletekben 10, illetve 20/iW/cm
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SÖLDIT-i-iSI KISÉRLüISK INTAIZT ÁRPA! iüVÉkmkli;
Az árpamagvakat teljes sötétben csiráztattuk, majd 6 napig 

neveltük úgy, hogy a piridazinon herbicideket a csiranövények 

a tápoldattal együtt vették fel. Cerulenines kezelést ezekben 

a kísérletekben«nem alkalmaztunk, mert a cerulenin a magvak csí
rázását is erősen gátolta. A piridazinon herbicideket 1 mg/50
árpamag mennyiségben alkalmaztuk. A 6 napos etiolált csiranové-

2nyékét 120yuV//cm intenzitású fehér fénnyel világítottuk meg.

KTSRRLRTRK IIIIRBIGIűllfCOL KLSSLT. PbhZEII ..lAlLf I.1VJ1
riÖYÉHYEKEN

Az árpamagvakat csiráztattuk, a növényeket a csírázás meg
kezdésétől kezeltük piridazinon herbicidekkel. A növényeket a

2csirázás kezdetétől 12yuW/cm intenzitású fehér fényen neveltük. 

Iléréseihket a le velek felső 4 cm-es régiójából származó mintá
ban végeztük.-

IIISZRLfffi: ZÖLD. ÜSálAOfT LIVSLRICSI;

Az árpamagvakat csapvizben csiráztattuk, majd 6 napig in
tenzív fényen neveltük. A zöld csiranövények levelének a csúcs
tól számit ott 4 cm-es darabjait a gátiószerekkel kiegészített 

tápoldatba helyeztük, majd a mintákat továbbra is intenzív fény- 

nyél világítottuk meg.

4.2 FLUQlbSSZCSKCIÁS VIZSGÁLATOK
Az alacsony hőmérsékletű fluoreszcencia-szinképek felvétele 

Perkin-Rlner LPF 44/A tipusu spelrtrofluoriméter. alacsony hő
mérsékletű feltétjével történt. Eniiek Dewar-palackját folyé
kony nitrogénnel töltöttük meg az alacsony hőmérséklet /-195°C/ 

biztosítására. A levélmintákat kevés glicerinnel megfelelően 

kialakít ott rézrudra ragasztottuk, amelyet a folyékony nit
rogénnel töltött mintatartóba helyeztünk. A színképek felvé
telét az emisszió 60G-770 nm-es hullámhossz tartományában vé
geztük '430 nm-es gerjesztő fény melle tt. A gerjesztési mono- 

kromátort 8-10 nm, a megfigyelőt 2-3 nm sávszélességre állí
tottuk. A mérésekhez megfelelő keresztező szűrőket alkalmaztunk.
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А L^VFLFiC PICkZFilTT^TALLIÁhAK I.IZGHhPARCZÁSA4.3
IZLCRCFILL-n, KLOROFILL-b, öSSZKAROTSACn)-T^AT,LLGi.:

A leveleket dörzsmozsárban szétdörzsölve a pigmenteket 
80 c/o-os aeetonnpl extraháltuk, majd dietiléterbe átráztuk. Az 

éteres oldatok abszorpciós szinképét S2F-18 spektrofotométeren 

vettük fel. Az oldatok abszorpciós színképe alapján French több 

hullámhossz módszerével az alábbi összefüggések alapján hatá
roztuk meg a pigmentek mennyiségét /83/: 

kl-a /onol/ml/ = 0,96/11,92 ^)ßß2~'D644//'
kl-b /nmol/ml/ = 2,90/6,21 D^-D^/

összkaro- 

tenoid /nmol/ml/ = 0,24/35,63 B430-S644/
rendre a 662, 644 és 480 nm-nél mért> D és Dahol a D

optikai denzitást jelenti. Az eredményeket nmol pigment/g friss
644662 480

súly egységekben adjuk meg.

a KAROTShouoK tunfisíGi és lhnOségi analízise

A leveleket hideg acetónban dörzsöltük el, az extraháló- 

dott pigmenteket petroléterbe ráztuk át. Vékony réteget készí
tettünk Szilikagél G és cellulózpor 2:1 arányú keverékéből, a 

petroléteres extraktumot a lapokra mikropipettával vittük fel.
A lapokat benzol:petroléter:abszolut alkohol:viz 5:5:1:0,5 

arányú keverékével egy dimenzióban futtattuk meg 4°C-on, sötét
ben, a diszkrét foltokat egyenként lekaparva etanolban oldot
tuk, a vivőanyagot centrifugálással távolitottűk el. Az egyes 

komponenseket Rp. értékeik és szinük alapján azonosítottuk /04/. 

Az etanolos oldatok abszorpciós színképe alapján és az alaobi 
extinkciós koefficiensek i'elnasznalasával számoltunk: o£ és ß - 

karotin 220, lutein + zeaxantin 254, Violaxantin 250, neoxan- 

tin 227 l/g.cm /85/.
4.4 ELFICIHONI.IHiCSZKOPCS YIZSGALAl'UA

A minták /levéldarabkák/ fixálása glutarafdehides»para
formaldehid es fixálóval /"hosszú" Karnovsky/ /86/, mag
0s04 és lailonig-oldat /87/ 1:1 arányú keverékével tőit* 4éri

* Э«V



- 28 -

A minták viztelenitését felmenő alkoholsorozatban /30-50-70- 

90-96-100 %/ végeztük, 70%—os alkoholnál uranilacetátos kezelést 

végeztünk. A víztelenített mintákat propiléncxiddal kezelve 

aralditba ágyaztuk /88/. A növényi anyag megtartásáról és szö
veti szerkezetinek értékéről 2 yu, 4 /U és 6 p. vastagságú fénymik
roszkópos metszeteken győződtünk meg. A megfelelő blokkokat kivá
lasztva, azokból 800 £ vastagságú metszeteket készítettünk, me» 

lyeket Pb-citrátos kezelés után hártyásitott résrostélyra he
lyezve vizsgáltunk JEOL 100 В tipusu elektronmikroszkópban.

4.5. А ЫРГРЖ ÉS ZSÍRSAVAK HSIÜOflSÉGI ÉS OKÚSÉGI K5GE-IATÁHCZÁSA

PT.AgZZISZ IZOLÁLÁS

Az "usztatásos" kísérletekben a levelekből kloroplasztiszokat 

izoláltunk. A leveleket apritás után pufferoldatban /50 mi: tri
óin—NaOH, 0,35 M szorbitol vagy 0,4 К szacharóz, 10 mM NaOl,
3 mLI KgClg, 1 mil EDTA, рЫ=7,8/ eldörzsoltük. A homogenizátumot
4 rétegű tüllpólyán szűrtük, a szürletet 500C r.p.m. fordulat
számmal centrifugáltuk* Valamennyi műveletet 4 °G-on végeztük.
A felüluszót elöntöttük, a leülepedett frakció tartalmazta a 

kloroplasztiszokat.

A LIPIDEK EXllíAEiLÁSA

A "lábon nevelt" növényekből a leveleket összegyűjtöttük, 
majd apritás és dörzsölés után kloroform és metanol 2:1 arányú 

keverékében szuszpendáltuk. /89/. Az usztatásos kisérletekben 

az izolált kloroplasztiszokat tekintettük kiindulási objektum
nak. A kicsapódott nem lipidtermészetü anyagokat szűréssel távo
litól tűk el, majd meghatároztuk az oldatok összklorofill-tar
talmát /90/:

kl-a + ki—b / mg/l / = 29,0 .

A kloroform-metanolos oldathoz 20 tf>Ó-ban 0,1 U KCl-ot adtunk, 
a ±első vizes—alkoholos fázist dekantáltuk, az alsó klorofor—
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Ezt bepároltuk, majd 5 ml kloroformban felvettük, későbbi 
vizsgálatokhoz ezt a kloroformos oldatot használtuk fel*

AZ ÖSSZEOS ZFOLIP ID—TARTALQA. GHAT AR C SÁSA

A minták összfoszfolipid—tartalmát a kloroformos oldatok 

foszf оlipid-tartalmának mérésével határoztuk meg* 100 /íl kló— 

roformos oldathoz 0,55 ml perklórsavat adtunk és 30 percig 

180 °C-on inkubálxuk, majd 0,5 ml 2,5%-os ammonium-molibdená- 

tot, 0,5 ml 10&~os aszkorbinsavat és 3,3 ml vizet adtunk hoz
zá* 5 percig 100 °C-on történő forralás után megmértük a min
ták optikai denzitását 790 nm-nel /?j./* Ismert mennyiségű 

Ma^HPO^ felhasználásával standard görbét készítettünk* A fosz
fortartalom ismeretében a foszfolipid—mennyiséget számítással 
határoztuk meg*

A LIPIhFRAKCIŐK ELKÜLÖNÍTÉSE

A vékonyréteg-kromatográfiát szilikágéi G— lapokon végez
tük, melyeket a minták felvitele előtt ICO °C-on 1 aráig akti
váltunk* Az egyes mintákból 1-1 ml kloroformos oldatot vittünk 

fel a lapokra, futtatószerként aceton:benzol:viz = 91:30:8 

elegyét használtuk, az előhívást Rhodamin 6 G- vei lefújva vé
geztük /92/•

A GÁLÁKTÓL!? IPEK LENNYISÉGI ISGKATaR0ZÉSA

A vékonyrétegeken előhívott KGDG és DGDG foltokat kémcsö
vekbe kapartuk, majd 1 ml 2%-os fenolt és 4 ml cc* kénsavat ad
tunk hozzá /93/* A kémcsöveket erősen összeráztuk, majd 15 perc 

várakozási idő után 2000 r*p*m* fordulatszámmal 5 percig centri
fugáltuk, igy a szilikagél részecskék leülepedtek. A tiszta fe- 

lüluszót küvettába töltve megmértük a minták optikai denzitását 

480 és 580 nn-nél, a két érték különbségét tekintettük a mintái:
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abszorpciójának. A mennyiségi meghatározáshoz kalibrációs gör
bét készítettünk ismert mennyiségű galaktolipid felhasználásá
val*

A ZSÍRSAVAK LSiniflSÉGI IJEGHAIaRCSÍSA

Valamennyi mintánál meghatároztuk a kloroplasztiszok, ill. 

a levelek összzsirsavtartalmát az egyes zsirsavak konkrét meny- 

nyiségeinek mérésével. A megliatározáshoz valamennyi zsírsavat 

metilészterré alakítottuk az alábbi módon: 1 ml kloroformos ol
datot ismét betároltunk, 2 ml 5S-os sósavas metanolban felvettük, 

80 °G-on 2 óráig inkubáltuk leforrasztott kémcsövekben. A kémcsö
vekhez kinyitás után 4 ml petroléter:viz=l:l arányú elegyét ad
tunk. Osszerázás után a metilészterek a petroleteres fázisba ke
rültek. A vizes fázis dekantálása után a petroleteres régiót be- 

pároltük és 10/jtl benzolban felvettük. 3-3 pl aliquotot vittünk 

fel a gázkromatográfra. A mennyiségi meghatározáshoz a metanclos 

kezelés után IC ^ul 1%-os margarinsavat /17:0/ adtunk. Ez a sav 

nem fordul elő növényi objektumokban, ismert mennyiségének hoz
záadásával a többi zsírsav mennyisége kiszámítható.

5. A KÍSÉRLETI -EREDLIÉIIfEK ISI.IERTETÉSE

3.1.CSÍRÁZÁSTÓL kezdődően kezeli, sötétben reveit nqvéeyek

**
Ezeket a növényeket a kísérletek teljes időtartama alatt sö

tétben tartattuk, igy a piridazinon herbicidek hatását függetlení
teni tudtuk a fényigényes reakcióktól. Ezek a levelek teljesen 

klorofill—mentesek, sem fotoszintetizáló membránokkal, sem foto
szintetikus funkcióval nem rendelkeznek. Kloroplasztiszaik az
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etioplaszt stádiumban vannak, jellemző pigmentjeik a protokloro- 

fill/id/ek, karotinok és xantofillek.
Eredményeink szerint a SAN 6706 és 9789 herbicid jelenlété

ben nőtt növények gyakorlatilag nem tartalmaznak karótenoidokat. 

Ebben a kisérleti rendszerben elsősorban arra kerestünk választ, 

bogy a piridazinon herbicidek hatása hogyan jelentkezik a lipi- 

dek és zsirsavak mennyiségi és minőségi eloszlásában*
A levelek összzsirsavtartalma mindhárom kezelés hatására csökken, 
a csökkenés.legszámottevőbb SAN 6706, legkevésbé a 9785 herbicid 

esetében A* táblázat/*

’»

FA üti GLtelített KGDG
DÓÖC TItelítetlen^g/g

3061Kontroll 2,3 0,80,28 1,4

SAN 6706 2465 0,70,5 0,21 1,5

0,26 0,6SAN 9789 277o 1,2 1,8

SAN 9785 2888 0,1 0,20,24 0,7

I. táblázat*

A 12. ábrán a kontroll és kezelt levelek összzsirsavtartalmának 

%-os megoszlását mutatjuk be. LÜndhárom SAN vegyület hatására 

csökken a linóién- , nő a linolsav mennyisége, ez a hatás legki- 

fejezettebb a 9785, legkevésbé kifejezett a 9789 herbicid eseté
ben. Ennek megfelelően változik a kezelt levelek 18:3A8:2 aránya 

is /I. táblázat/. A kezelt levelekben csökken a telitett/telitét
ién zsirsavak aránya is, legfeltűnőbben a 6706, legkevésbé a 9789 

kezelés hatására. A 6706 érdekes sajátossága, hogy hatására megnő 

a 16:1 részaránya és valamivel csökken a palmitinsav mennyisége.
LÜndhárom piridazinon vegyület csökkenti a galaktolipidek 

mennyiségét /13. ábra/. Az LIGDG mennyisége a 9785 hatására csökken 

a legnagyobb mértékben /80 %-kal/, a másik két herbicid esetében 

azonosan kisebb mértékben /33-34 %-kal/.



Konti.

*

i.

*

6706 9789 9785Kont.

13- ábra
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A DGDG mennyisége 40, 50 és 60 %-kal csökken a SAN 6706, 9789 és 

9785 hatására* A 9735 és 9789 kódszámú vegyületek ellentétes mó
don hatnak a két galaktolipid mennyiségének alakulására*
A foszfolipidek mennyisége nem változik számottevően, bár a SAN 

6706 herbicid hatására 25 %-os csökkenés figyelhető meg* A GL/PL 

arány értéke mindhárom kezelés hatására csökken, legjobban a SAN 

9785 herbicid- esetén /I. táblázat/.
A sötétben gátlószerekkel kezelt növényeket zölditettük, a 

folyamatot fluoreszcenciás módszerrel követtük nyomon. A kontroll 
és a kezelt levelek fluoreszcencia—szinképe csak a zöldülés befe
jező szakaszában és végállapotában különbözött jelentősen /14* 

ábra/.

Kont£
------ 9785, § 

5= 9789
5705CL

i1

2 P

1.5

IP
*

0,5

560 680 700 720 740 760 780 A(nm)

14• ábra
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Elekor:
- a kontroll és a SAN 9785 herbiciddel kezelt levelek színképe 

gyakorlatilag azonos.
- a SAN 6706 és 9789 vegyületekkel kezelt levelekben a hosszú
hulláma fluoureeicenciasáv intenzitása csökken, a maximum 1C-12 

nm—rel eltolódik a rövidebb hullámhossz felé. A szinkép hármas 

struktúrája diszkrét sávok hiánya miatt nem mutatkozik.

5.2. csírázástól kezdődően kezelt, fényen nevelt növények

A növényeket a kisérlet teljes időtartama alatt fényen tar
tottuk. A kontroll és SAN 9785-tel kezelt levelek normális zöld 

szinüek voltak, mig a SAN 6706 és 9789 vegyületekkel kezelt növényük 

halvány kékeszöld szinü levelekkel rendelkeztek. A vizsgálatok 

során arra kerestünk választ, hogy ez a különbség hogyan jelent
kezik a levelek zsírsav— és lipidösszetételében, pigmenttartal
mában és a plasztiszok ultrastrukturájában. A H. Táblázat adatai 
szerint a levelek összzsirsavtartalmát a SAN 6706 nem befolyásol
ja, a másik két piridazinon herbicid csökkenti.

GLMGPG
DGDG

telített18:3
ЖГ2

PA
TEtelítetlenug/g

45Í7 0,82,10,232.9Kontroll

0,51,80,19SAS 6706 4459 0.9

0,62,40,19SAN 9789 3498 2.5

0,63658 1,50,20SAN 9785 0,1

II. táblázat

A zsírsavak mennyiségi megoszlását viszont a SAN 9789 hagyja 

érintetlenül, a másik két herbicid jelentősen csökkenti a li- 

nolénsav, és növeli a linolsav mennyiségét /15. ábra/.



18 3

18 2

18 1

18 О

16:1

16 О
SAN 9785SAN 9789

*

15* ábra

A telitett/telitetlen zsírsavak aránya mindhárom piridazinon 

herbicid hatására kismértékben csökken, ennek oka a palmitinsav- 

tartalom enyhe csökkenése lehet»
A galaktolipidek és foszfalipidek menyiségének alakulását a 16» 

ábrán mutatjuk be. Az IvIGDG mennyiségét mindhárom piridazinon 

csökkenti, a SAN 6706 és 9785 azonos mértékben /55 %/, a 9789 

ennél kisebb mértkben* A SAN 6706 és 9789 a két galaktolipid 

mennyiségét ellentétes módon befolyásolja. SAN 9785 hatása csak 

az MGDG csökkenésében jelentkezik. Edéket a változásokat az 

MGDG/DGDG arány értékei is tükrözik. A GL/PL arány értéke mind
három herbicid hatására csökken /II. táblázat/.

A levelek pigment!artalma jellemző változásokat mutat, melye
ket а III. táblázatban foglalunk össze. A kl-a és kl-b mennyisé
ge SAN 9785 hatására azonos mértékben csökken, a másik két piri
dazinon esetében a kl-b -tartalom csökkenésének mértéke meghalad
ja a ki- a csökkenésének mértékét/ ez a magas kl-a/kl-b arányban 

is látszik /. A SAN 6706 és 9789 hatására ezen túlmenően mind a 

karotinok, mind a xantofillok mennyisége annyira lecsökken, hogy 

az alkalmazott módszerrel legfeljebb néhány nM mennyiség mutatha-
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tó ki.
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Kont. 6706 9789 9785

16. ábra

SAN 9785 hatására a klorofillők mellett valamennyi karotenoid 

mennyisége csökken, a csökkenés azonban nem haladja meg a 30 %- 

ot, legkevésbé a violaxantint érinti.
A kontroll levelek alacsonyhőmérsékletü fluoreszcencia szin— 

képe a normális, zöld levélre jellemző hármas strukturáltságot 

mutatja 687, 697 és 747 nm körüli diszkrét sávokkal. SAN 9785 ha
tására a szinkép spektrális eloszlásában megfigyelhető az F637/ 
F697 és az F637/F747 arány növekedése. SAN 6706 hatására a rövid- 

hullámhosszu maximum 683 nm-re tolódik, ez a sáv a monomer kl-a- 

ra jellemző. Tovább nő az F683/F697 és az F683/F740 arány értéke, 

ami a kevésbé aggregálódott pigmentformák felhalmozódására utal.
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Kontroll OAN C706 :;AN 9769 Dhh 9769

4 68 268ki -n 291 341

140kl-b 4145 100

608kl-n+kl-b 313 332 441

60karn 49

lut+zeax 6178

violax&ntin 27 24

26neoxantin 19>

kar 191 153

kl-a/kl-b 6,03,3 7,1 3.4

kl-a+kl-b/kar 3,2 2,9

x&nt/kam 2,2 2.1

III. táblázat

SAN 97S9 hatására a fluoreszcencia színkép struktúrája jelentő
sen módosul: mindössze egy csúcs alakul ki 718 nm-nél, 708 nm- 

nél pedig egy váll figyelhető meg /17» ábra/. Ezek a változások 

arra utalnak, hogy a pigmentforrnak kialakulása, organizációja, 

ill. a közöttük végbemenő energiaátadasi folyamatok jelentősen 

módosulnak.
A kontroll levelek plasztiszai normális, sztróma- és grá- 

numlamellákra különülő membránrendszerrel rendelkeznek /1-4» 

kép/. A 6706 és 9739 hatására a plasztiszokban párhuzamos, hosz- 

szu lefutású lamellák figyelhetők meg, helyenként 2-2 lamella
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1.-4. kép; Csírázástól kezdődően herbi- 

cidekkel kezelt, fényen nevelt árpanö
vények kloroplasztiszainak elektronmik
roszkópos képe

SAN 6706 herbiciddel 
kezelt, 18000x na
gyítás

{

SAN 9789 herbiciddel 
kezelt, l6000x na
gyítás

1. kép; Kontroll, ЗООООх nagyitás

SAN 9785 herbiciddel 
kezelt, 18000x na
gyitás
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összetapadása is jellemző, grammok azonban nem alakulnak ki*
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17. ábra

A 9785 hatására kevésbé jelentős változások figyelhetők meg a la- 

melláris állomány struktúrájában, jellemző viszont plasztoglobulu- 

sok jelenléte.
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5-3. ETIOLÁLT LEVÉLSZ3GLEi:iSK ZQLDITÉSS

A növényeket sötétben neveltük, az etiolált levélszegmente- 

ket 16—20 óráig úsztattuk sötétben, gátlószereket tartalmazó táp- 

oldatban, majd zölditettük alacsony fényintenzitás mellett. Az 

etiolált levelekben 'a zöldülési folyamat során alakul ki a kloro- 

plasztisz membránszerkezete, jönnek létre a fotoszintetikusán ak
tiv pigmentforrnak. Ebben a kisérletben arról kaptunk információt, 

hogy az alkalmazott gátlószerek hogyan befolyásolják a fotoszinte*. 

tikus membránok in vivo szerveződési folyamatát.
A ceruleninnel kezelt levelek kloroplasztiszainak zsirsavtár

talma csökken, a három piridazinon herbiciddel kezeiteké kisebb- 

nagyobb mértékben no /IV. táblázat/.
»

GLMGDC
DGDG

telített
telítetlenmPA TIug/g

0,91,70,233,9790Kontroll

0,91.74,2 0,25572Cer

0,23 0,91,4SAN 6706 1,4909

0,81,20,192290 3,5SAN 9789

0,82,90,19SAN 9785 911 1,5

IV. táblázat
Szembetűnő növekedés tapasztalható a SAN 9789 vegyület esetén 

/csaknem 3—szoros érték/, a másik két piridazinon herbicid ese
tén a növekedés kevésbé kifejezett. Az összzsir3avtártalom os
megoszlását a 18. ábrán mutatjuk be. Az adatok szerint a zsirsa- 

vak eloszlását a cerulenin gyakorlaxilag nem befolyásolja. A SAN 

6706 és 9785 hatásának közös sajátsága, hogy növelik a linói- és 

csökkentik a linolénsav részarányát, a SAN 9789 és 9785 herbici- 

dek hatására csökken a nalmitinsav mennyisége is.



18» ábra
A 18:3/18:2 arány ennek megfelelően a SAN 6706-os és 9783-ös 

mintákban csökken jelentősen. А П. tábládat adataiból az is 

látható, hogy a telitett/telitetlen zsirsavak aránya gyakorla
tilag nem változik.
A galakto- és foszfolipidek mennyiségét a 19. ábrán mutatjuk be.
Az LIGDG mennyisége cerulenin és SAN 6706 hatására csökken, a DGDG 

mennyiségét a cerulenin és SAN 9785 csökkenti. A foszfolipidek 

mennyisége cerulenin hatására csökken jelentősen, a SAN 9789 ha
tására 90 %-kal nő. A cerulenin tehát azonos mértékben csökkenti 
mindhárom poláros lipid mennyiségét, de arányuk a kontroliéhoz 

hasonló marad. A SAN 9789 mindhárom lipid mennyiségét megnöveli, 
a DGDG-ét és a PL-ét azonos mértékben, SAN 6706 hatására az KGDG 

mennyisége csökken jelentősebben, a SAN.9785 hatása pedig a DGDG 

mennyiségének csökkenésében jelentkezik. Ennek megfelelően válto
zik az LIGDG/DGDG arány értéhe is az egyes kezelések hatására. A 

kezelések úgy változtatják meg a galakto- és foszfolipidek mennyi
ségét, hogy a GL/PL arány gyakorlatilag változatlan marad /TV. 
táblázat/.
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19* ábra

Az egyes lipidkomponensek elkülönítése után meghat ár о %tűk a 

bennük előforduló zsírsavak %-os arányát. Hasonlóan az összzsir- 

savt art alom %-os megoszlásához, itt is megfigyelhető, hogy a hat 
vizsgált zsirsav közül.három /16:1, 18:0, 18:1/ elhanyagolható 

mennyiségben van jelen. Á továbbiakban tehát a 16:0, 18:2 és 18:3 

zsírsavak mennyiségének alakulását követjük nyomon a kezelések 

hatására /V. táblázat/.
Az ismertetett adatok a lipidfrakciók zsirsavtartalmának %-os ará
nyát tükrözik. A táblázat adatai alapján a kontroll levelek kloro- 

plasztiszaiban az egyes lipidfrakciók zsirsaveloszlásában az aláb
biakat figyeltük meg:

— -, -- —
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67o6 9789 9785Kant Cer

XGDG 
ГС DG

7.7 26,4
10.7
10.1 
29,3
27.1
21.8

2,81.8 2,2
11.6
3o,o
28,8
13,4
21,o

9.28.78,4
21,o
7,o

24,o
3o,e

FC 23,422,1
20.8 
28,6
35.9

i
16:0

PC 8,9
Pl 28,9

24.5
j

SL
5,61,6 4,6XL 4.2 1,7

33.6
23.7
35.8 
26,2 
34.3
23.8 
34,5

45.2
25.3
37.3

1,3 4.1 8.9XGDC
DGDG 9.6 6,4lo,2

3o,6
14,9
30.8
21.8 
16,0

31,033.1
14.1
23,8
22.2 
9.0

PC
18:219,6

24.3 
lo, 6
14.3

33,5PC
36,8Pl
34.1
36,9

SL
XL

64.1
77.5
51.3
52.1
45.4
54.6
88.1

61,1
64.8 
35,2 
64,6
26.8 
4o,8 
62,7

49.3
64,0
33,6

XGDG 
DG DG

84,0
83.2
41.2 
55,1
32.3 
52,5 
78,8

88.7 
76,1 
28,9
51.5
41.5
55.8
78.6

PC
18:3PG 57,6

FI 27,5
39,8SL
52.4XL

V. táblázat

- igen magas /70%/ linolénsavtartalom jellemző az KGDG, NL és 

DGDG frakciókra
- az LIGDG—re alacsony linolsav /1,3 %/, KL-re alacsony palmitin- 

savtartalom /4,2 %/ jellemző
- a DGDG-ben a linói- és p almit insav azonos /11 %/ arányban van 

jelen
- PC—ban a három zsirsav részaránya azonos / kb. 30 %/
- a másik két foszfolipidre közepes linolénsavtartalom jellemző, 

emellett PG—ben a palmitinsav, PI—ban a linolsavtartalom jelen
tős

- SL-ben közepes linolénsavtartalom mellett a palmitin- és linol
sav azonos arányban van jelen.
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A kezelések a három jellemző zsírsav mennyiségét az alábbiak 

szerint módosítják:
Cerulenin hatására nő az LIGDG és a Pl palmitinsav-, az LIGDG és a PC 

linolsav- és a PC, Pl és KL linolénsavt art alma; csökken a DGDG, PC, 
I'ÍL palnitinsav-, a Pl és KL linolsav- és az tIGDG linolénsavtartalma. 

SAN 6706 hatására a Pl és SL palmitinsavt art alma nő, a többi lipid— 

frakcióé csökken, valamennyi lipidosztály linolsavtartalma nő, a li
nói énsav mennyisége csak a PC—ban és a PG—ben nő, a többi lipidben 

csökken.
SAN 9789 hatására a palmitinsavtartalom a PI, SL és KL frakciókban 

nő, a többiben csökken, a linolsavtartalom az MGDG-ben és a PG-ben 

nő, a PC-ban változatlan, a többi lipidben csökken; a linclénsav- 

tartalom a DGDG-ben, PC-ban és PG-ben nő, de a PI-ban és SL- ben 

csökken.
SAN 9785 hatására a palmitinsavtartalom ugyanúgy módosul, mint a 

SAN 9789 esetében, valamennyi lipid linolsavtartalma nő a SAN 6706— 

hoz hasonlóan, a linolénsavt ártalom csak a PC és PG frakciókban nő, 
az összes többiben csökken.

A 20. ábrán bemutatjuk a ki—a és ki—b, a 21*-en pedig az 

összkarotenord—, karót in— és lutein + zeaxant in—tartalom értékeit
Az ábrákból az alábbi következtetése- ’a zöldülés négy stádiumában, 

két vonhatjuk le:

nmol/g Kont

978

-400
kl*a

6706 J
9789 1

9785-200 T
T 1Kont.

I 6706.9789 i
i4 4 72 t (h)482412

{■

20. ábra
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- a kontroll levelekben valamennyi pigment egyenletesen akku
mulálódik a zöldülés során;
- a SAN 6706 és 9789 vegyületekkel történő kezelés hatására a 

kl-a és a xantofillok felhalmozódásának üteme az első 12 órá
ban meghaladja a kontroliét, a zöldülés további szakaszaiban 

viszont felhalmozódás nem tapasztalható;
- a SAN 6706 és 9789-as mintákban a karotinok mennyisége 48 

óra után gyakorlatilag C-ra csökken;
- SAN 9785 hatására csak a kl-b tartalom éri el a kontroll ér
tékét, a többi pigment fokozatosan akkumulálódik, de mennyisé
gük a kontroll értéke alatt marad.

Kont. f
frnmot /g 

-200
97854 -I*

-100 6706 =49789
összkarotenoidЛ

s

4- 4-

Kont. i&
-50

97851 i
karotin-20

6706.9789

-100 Kont. j4 ... У'. V.-
97854 i

6706Tv'-tr? j7 T 9789 i
-50

lutein+zeaxantin
- '

+
12 24 48 72 tfh'

21. ábra
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A pigmentek egymáshoz viszonyított relativ mennyiségeinek vál
tozását a zöldülés különböző időpontjaiban a VI. táblázatban mu
tatjuk be*

SAN 6706 SAN 9785SAN 9789idő Kontroll
/h/

3,6 2,83,53,112
2,63,64.03,224

2,54,1 3,73,248kl-a
2,44.1 4,13,172

1,92,8 2,82,512

2,43.4 3,22.724kl-a+kl-b
kar 2.93,5 3,92,948

3,14,02,9 3,772

4,27,24,1 8.112

5,03,7 10,2

44,0

14,4

40,0

24xant
kara 4,23,048

2,6 4,272

VI* táblázat

A kl-a/kl-b arány a' kontroll levelek esetén konstans értéket 

mutat, a SAN 67C6-OS és 9789-es mintákban növekszik, a 9785-ös- 

ben csökken a 12* és 72* óra közötti intervallumban* Az össz- 

klorofill/összkarotenoid arány valamennyi esetben növekvő ten
denciát mutat, értéke a 6706-os és 9789-es mintákban a zöldülés 

minden fázisában meghaladja a kontroll értékét* A xantofill/ka- 

rotin arány kontroll levelekben tapasztalható csökkenése a piri- 

dazinon herbicidekkel kezelt levelekben nem figyelhető meg, érté
ke a SAN 9785-ös mintában változatlan, a másik két herbicid ese
tén jelentősen megnő, a végállapotra vonatkozó értékei a karoti- 

nok teljes hiánya miatt nem is adhatók meg.
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A pigmentek mennyiségében cerulenin hatására bekövetkező válto
zások a 22* ábrán láthatók.

k;-C
Cnmol/g)

100"

■V*

50.

I';

72-96 t(óra)12 24 46
kl-b

(nmol/g)
. •

100

50"

П.П_H
72-96 t(óro)12 24 48

kar
(nmot^g)

100

50

i I
72-961 (óra)4812 24

=c=K
fi

22» ábra
Cerulenin hatására mind a kl-a, mind a kl-b, mind pedig az össz- 

karotenoid-tartalom a kontroll értéke alatt marad a zöldülés va
lamennyi fázisában. A klorofillok felhalmozódása lassú, a karote- 

noidok relativ mennyisége viszont növekvő tendenciát mutat. A karo- 

tenoidok %-os megoszlásában kisérleti adatok alapján változást 

nem tapasztaltunk.
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A zöldülés különböző időpontjaiban felvett fluoreszcencia szinképek 

alapján cerulenin hatására a zöldülés korai szakaszában számot
tevő változás a spektrális változások tendenciájában nem figyel
hető meg, de
- a konomer kl-a-ra jellemző F683- as forma kialakulása jelentő

sen lelassul,‘csak 12 óra megvilágitás után jelenik meg /23* 

ábra/•

F638

23* ábra
- az F687-es pigmentforma megjelenése 60 őrá késéssel követke

zik be. A szinkép hosszuhullámu sávja /ЕГ745/ lo-12 nm-rel rö- 

videbb hullámhossznál jelenik meg jelentős /24-48 óra/ késés
sel

- a zöldülés végállapotában a szinkép hármas struktúrája nem* 

mutatkozik /24* ábra/, az F695-ÖS sáv diszkrét formában a zöl
dülés egyetlen stádiumában sem mutatható ki*

A piridazinon herbicidek zöldülésre gyakorolt hatása az
alábbiakban nyilvánult meg:
- nem befolyásolják a protopigmentek monomer kl-a-vá történő 

átalakulását, az F683-as pigmentforma megjelenése a kontrolié
val egyidőben következik be.
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24« ábra*

- a hosszabb hullámhosszú pigmentforrnak kialakulása mindhárom 

herbicid hatására lelassul
- a zöldülés végállapotában a SAN 9785-tel kezelt levelek szín

képe azonos a kontroliéval /25* ábra/*
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- A SAN 6706 és 9789 vegyületekkel kezelt levelek színképe eltér 

a kontroliétól, nem mutatkozik a hármas strukturáltsá£, a hosz- 

szuhullámu maximum 8-10 nm-rel rövidebb hullámhossznál jelenik 

meg* Jellemző a 725 nn körüli fluoreszcencia intenzitás megnö
vekedése*

A levelek kloroplasztiszainak elektronmikroszkópos szerke
zetét az5-9* képeken mutat juk be* A zöldülés végállapotában a 

kontroll levelek kloroplasztiszainak elektronmikroszkópos képe 

rendezett, gramm- és sztrómalamellákra különülő struktúrát mu
tat* A ceruleninnel kezelt levelek plasztiszaiban az összmemb- 

ránmennyiség jóval kevesebb, gránumok jelenléte nem figyelhető 

meg, csak töredezett lamellák vannak jelen* A SAN 6706 vegyü- 

lettel kezelt levelek kloroplasztiszaiban csak összetapadás nél
küli lamellák vannak, gránumképződés nincs, jellemző az intra- 

lamelláris állomány mennyiségének megnövekedése, melynek hatá
sára az 1 thylakoidot alkotó két membrán egyre távolabb kerül 
egymástól* A kloroplasztiszok számos elelrtrondenz plasztoglobu- 

lust tartalmaznak.
A SAN 9789 herbiciddel kezelt levelek kloroplasztiszaiban a la
mellák “felfujődása" nem figyelhető meg, de a gránumképzés ebben 

az esetben is gátolt. A kloroplasztisz thylakoid-állománya ke
vés, rövid lefutású lamellából áll* Jellemző a plasztoglobulu- 

sok jelenléte, melyek között nem-elektrondenz tipusu is megfi
gyelhető*
A SAN 9785 herbiciddel kezelt levelek kloroplasztiszaiban igen 

kevés sztrómalamella van jelen, a meglevő lamellák között meg
van az összetapadási képesség, sőt az összetapadás a lamellák 

igen hosszú régiójára kiterjed, feltűnő azonban, hogy ez soha 

nem haladja meg 5 kettősfalú lamella összetapadását.
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7. kép: SAN 6706 herbi- 

ciddel kezelt, 20000x 

nagyítás
5.-9* kép: Etiolált, majd medzöldi- 

tett árpalevelek kloroplasztiszai- 

nak elektronmikroszkópos képe

ÉiileS

8. kép: SAN 9789 herbiciddel 
kezelt, 18000x nagyítás

5. kép: Kontroll, ЗООООх nagyítás

9. kép: SAN 9785 herbi
ciddel kezelt, 28000x 

nagyítás

6. kép: Ceruleninnel kezelt, 22000x 

nagyítás
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5.4. ZÖLD LEVÉLSZEGLSSITTEK KE ÉSE GÁTLŰSZEREKOL

A növényeket intenziv megvilágitás mellett neveltük, majd 

a levágott levélszegmenteket kezeltük a gátlószerekkel. A kísér
let során azt vizsgáltuk, hogy a kialakult normális struktúra 

mennyire őrzi meg intaktságát a kezelések hatására.
A ceruleninnel kezelt levelek kloroplasztiszainak összzsirsav- 

tartalma kismértékben csökken, a piridazinon herbicidekkel ke
zelt levelekben viszont emelkedik, különösen a 9785-ös és 9789- 

es mintákban /VII. táblázat/.

HGDG GL18:3ТБ7?PA te;itett 71telítetlenug/g

Kontroll 2,8 1,41255 2,2 0,18

1080 2.2 2,9 1.5Cer 0,18

SAN 6706 1723 1.42,0 0,14 2,3

2613SAN 9789 2,7 1.10,18 1,1

SAN 9785 2841 1,41,9 2.30,15

VII. táblázat

A kloroplasztiszok összzsirsavtartalmának %-os megoszlása ceru- 

lenin hatására nem változik /26, ábra/. A SAN 6706-os és 9785-os 

mintákban megfigyelnető á palmitinsav csökkenése és a linolsav 

növekedése. A 9789-es mintában a palmitinsav mennyisége válto
zatlan, de jellemző a linolsav mennyiségének enyhe csökkenése es 

a lmolénsav növekedése. Ezek a változásom a 18:5/18:2 és a te
iltet t/t elit etlen zsírsavak arányának alakulásában is tükröződ
nek AH. táblázat/. A galakto- és kosziolipidek mennyiségét a 

27. ábrán mutatjuk be. Cerulenin kezelés hatására mindhárom po
láros lipid mennyisége 10-15 io-kal csökken, 6706 hatására az

s' S22S£ű A
\\
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KGDG, DGDG, PL közel azonos arányban nő*

26. ábra

A SAN 97S9 hatására az LGDG 20 %—kai csökken, de a DGDG mennyi
sége a kontroll értékének kétszeresére nő, a PL tartalon 50 %- 
kai emelkedik* SAJT 9785 hatására mindhárom poláros lipid meny- 

nyisége jelentősen megnő, a PL megduplázódik, a galáktolipidek 

mennyisége több, mint kétszeresére no* Az emlitett változásokat 

az IJGDü/DGDü és a GP/PL arány értékeinek alakulása jól tükrözi 
/VII. táDlázat/* A kloruplasztászokat felépítő egyes lipid- 

komponensek mennyiségi változása ellenére azok zsírsav eloszlá
sában lényeges Különbségeket nem tapasztaltunk.

Cerulenxn hatására mind a kl-а, mind a kl-b, mind az össz- 

marotenoidtártalom csökken, és csömmcn á mx-a/o, xxietve a 

kl-a + kl-b/каг arány eriéme is. A Sandozkezelések a kl-a meny- 

nyxségét lényegesen nem befolyásoljátc, a ml—b mennyiségét vi
szont megnöveiim, ez a hatás a SAH 9785 esetében a legszámot
tevőbb /VIII. táblázat/. A piridazinon herbicidek hatására csök
ken a kl-a/b arány értéke, de a kl-a + kl-b/kar arány nem vál
tozik jelentősen.
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уя! g
2500

2000

1500

юоо

27. ábra

500

Kont. Cer 6706 9789 9^85

SAN 6706 SAN 9789 SAN 9789Kontroll

1260< 1200 11001180kl-a

446 925393 504kl-b

1546 17851704kl-a+kl-b • 1573

76 7789109kam

201169 195205lut+zeax

6765 63 54violaxantin

56 705045neoxantin

415375388 413kar

kl-a/kl-b 2,42,53,0 2,4

kl-a+kl-b/k&r 4,34,14,1 4,1

xant/kara 2,6 3.6 4,43,9
VTTT . +Л107С+
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A karotenoid analizis tanúsába szerint csökken a SAN kezelt 

levelek karót int art alma, de a xantofill tartalom nő, i gy a 

xant/kar arány értéke is. Mindhárom Sandoz megnöveli a lu
tein + zeaxantin mennyiségét, SAN 6706 és 9765 hatására nő a 

viola- és neoxantin tartalom is* SAN 9769 hatására a vlola-
xantin csökken, a neoxantin alig változik /VIII. táblázat/.

»
Zöld árpalevelek kezelése során jelentős spektrális 

változások figyelhetők meg a levelek alacsony hőmérsékletű 

fluoreszcencia-színképében:
- a kontroll levelek színképe a 72 óra kezelési idő eltelte 

után gyakorlatilag azonos a kiindulási időpontra jellemző 

színképpel;
- cerulenin kezelés hatására fokozatosan csökken a rövidebb 

hullámhosszú sziriképsávok intenzitása, ezzel párhuzamosan 

megnő az F 74-5-ös pignentforma fluoreszcencia intenzitása,
72 óra kezelés után a rövidebb hullámhosszú sávok 700-705 nm 

körüli értékre tolódnak /28. ábra/.

к1
---- 24-
— 48-£

72 hI
SL

2.0

1.5

1.0

0,5

660 680 700 720 740 760 780 ^ (nm

28. ábra
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A piridazinon herbicide!: közös hatása * hogy csökkentik a 

740 пи körüli hosszúhullám és növelik a rövidhullám fluo
reszcencia sávok intenzitását. Ez a hatás a kezelési idő elő
rehaladásával egyre kifejezettebben jelentkezik. A folyamat 
illusztrálására a SAN 6706 herbiciddel kezelt levelek fluo
reszcencia színképeinek alakulását mutatjuk be a 29. ábrán.

24 Ü
í.8tI ... 72b.

T
lC

20

15

1,0

05

56C' 580 700 720 jtO 760 780 A(nm)

29. ábraЛ ■

72 óra kezelés eltelte után különbségek tapasztalhatók a piri- 

dazinon herbicidekkel kezelt levelek fluoreszcencia szinképei
nek struktúrájában. A SAN 6706-os minták esetén az F 74C/F 695 

arány 1 körüli értéke t mutat, a 9735-ös mintában a szinkép 

hosszúhullám komponense csak egy enyhe váll formájában van 
jelen. További jellemző sajátsága a piridazinon herbicidelmek 

a fluoreszcencia sávok eltolása /30. ábra/.
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*

A levelek kloroplasstiszainak elektromikroszkópos szerkezetét 

a 10-14. képen mutatjuk be*
A kezeletlefi levelek plaeztiszai dús, gránum- éssztró- 

malanellákra különülő thylakoid rendszerrel rendelkeznek*
A ceruleninnel kezelt levelek kloroplasztiszaiban a lamelláris 

állomány struktúrája változatlan, jellemző viszont a kloro- 

plasztisz sztrómaállományának jelentős mennyiségi megnövekedé
se, az envelope jól láthatóan messzire eltávolodik a thylakoi- 

doktól. A cerulenin hatásának t óvábbi következménye, hogy a 

lamellák elválnak egymástól, megbomlik a gránumok szigorú ren
dezettsége, a gránumlamellákat alkotó thylakoidok le-űződnek a 

struktúráról, végeredményben a kép az intakt rendszer dezorga
nizációjáról tanúskodik.
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12. képs SAJT 6706 herbi- 

ciddel kezelt, 28000x 

nagyítás

10.-14. képs Zöld árpalevelek klo- 

roplasztiszainak elektronmikrosz
kópos képe

13. kép: SAN 9789 herbicid* 

del kezelt, 18000x 

nagyítás
10. képi Kontroll, ЗООООх nagyítás

14. képi SAN 9785 herbi- 

ciddel kezelt, l6000x 

nagyítás

11. képs Ceruleninnel kezelt, 24000x 

nagyítás
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Mindhárom piridazinon herbicid hatására felszaporodik a kloro- 

plasztissok lamelláris állománya* A SAN 97S9 herbiciddel kezelt 

levelek plasztiszaiban különösen az 1 gránumot felépitő lamel
lák száma növekszik meg számottevően* A SAN 6706 herbiciddel 
kezelt levelekben a gránum- és sztrómalamellák közötti tér "fel
fújódik", a hólyagok később egymáshoz közel préselik a thylako- 

idlamellákat, amelyek között egyre kevésbé lehet a gránum- és 

sztrómalamellákat elkülöníteni. A SAN 9785 herbiciddel kezelt 

levelekben ezr a folyamat annyira előrehaladott, hogy a kloro- 

plasztisz helyén az egymáshoz simuló lamellák sűrű, hajfonat- 

szerü tömege látható, minden különösebb strukturális differen
ciálódás nélkül* Időközben a kloroplasztiszok envelope-ja eltű
nik és csak a lamellái: szokatlan módon felszaporodott tömege 

látható*
■:

6* msgvitatís

Vizsgálataink egyik célja az volt, hogy a szakirodalomban 

zsírsav- ill* lipoidszintézis-gátlószerként ismert anyagok ha
tását megállapítsuk a klóroplasztisz-membrónok zsirsav-és li- 

pidösszetételére* dA csírázástól kezdődően zsirsavszintézis-gát- 

lók jelenlétében fejlődött növényekre vonatkozó adataink a— 

lapján megállapíthatjuk, hogy a cerulenin de novo zsirsavszin- 

tézis-gátló hatása miatt ezekben a rendszerekben nem alkalmas 

membránmódositósok előidézésére, mert jelenlétében a csiranö
vények érthető okok miatt nem is fejlődnek ki. Az olyan kemi
káliák viszont, amelyek a'már kialakult zsírsavak elongációját 
vagy deszaturálódását gátolják, mint például a piridazinon ti- 

pusu herbicidek, alkalmasak a növényi membránok, többek között 

a kloroplasztisz membránok lipidösszetételének és szerkezeté
nek módosítására.

Az 5*1* és 5*2. pontokban ismertetett kísérleti eredmények 

intakt árpanövényekre vonatkoznak, melyeket a csírázástól kez
dődően, herbicidek jelenlétében teljes sötétben /5.1./, jáffitve

fí ^ |j
\ JP ?
Si,* а»? Г
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folyamatosan meggilágit va /5*2*/ neveltünk. A mindkét kísér
leti rendszerben kapott eredmények alátámasztják a piridazi- 

non herbicidek hatásmechanizmusára vonatkozó elképzeléseket.
A fényen nőtt levelek zsirsavtartalma, valamint a galakto- 

és foszfolipidek mennyisége nagyobb, mint a sötétben nevelt 

levelekben, ez a fény hatására bekövetkező intenziv membrán- 

felhalmozódással magyarázható. A zsírsavak felhalmozódását a 

piridazinon herbicidek nem befolyásolják jelentősen egyik kí
sérleti rendszerben sem, jellemző hatásuk viszont a galakto- 

lipidek mennyiségének és a linolénsav részarányának csökkené
sében jelentkezik, figyelemre méltó, hogy a linolénsav mennyi
ségének jelentős csökkenése a SAN 9735 hatására mindkét kísér
leti rendszerben jelentkezik, a galaktolipidek mennyiségének 

hasonlóan jelentős csökkenése viszont csak a sötétben nevelt 

levelek esetében figyelhető meg# A sötétben nevelt levelekben 

tehát a galaktolipidek mennyisége és a levelek linolénsav- 

tartalma közötti kapcsolat szembetűnő. A fényen nevelt leve
lekben kapott eredmények alapján viszont a két mennyiség kö
zött ilyen egyértelmű összefüggést nem adhatunk meg.

A fényen és sötétben nevelt levelekben SAN 67C6 és 9789 ha
tására vala mennyi karotenoid-tipusu pigment szintézise gá
tolt. A klorofillmennyiség csökkenése összefüggésbe hozható 

a kloroplasztiszok membránmennyiségének csökkenésével és a 

karótenoidok hiánya miatt fellépő klorofilldestrukcióval, bár 

a klorofill-a és különösen a klorofill-b mennyiségének csökke
nése ily módon nem értelmezhető. A pigmentösszetétel alakulá
sában fontos szerepet kell tulajdonítani a plasztiszmembránok 

nem megfelelő mennyiségi és minőségi összetételének, organi
zációjának, amelyeknek egyik következménye a gránumképződés 

hiánya is. A membrán minőségi összetétele nagymértékben befo
lyásolhatja a fotoszintetikus pigmentek' állapotát és szervező
dését. így pl. a sötétben SAN 6706 és 9789 jelenlétében nevelt, 

majd megzölditett árpanövények leveleinek fluoreszcenciaszin- 

képe nem mutatja a kontroll levelek jellegzetes, hármas struk
túráját, benne a PS 2 és az LÉC komplex megfelelő fluoreszcen- 

ciasávjai alig vehetők észre. A folyamatos megvilágitás mellett
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nevelt növényekben ez csak a SAN 97£9-es minták esetében ta
pasztalható* A SAN 9785-el kezelt levelek esetében pedis a mo
nomer klorofill fluoreszcencia intenzitása növekszik meg* Ezek 

a változások arra is utalnak, hogy a gerjesztési energia elosz
lása, ill. vándorlása is károsodást szenved.

Vizsgálataink azt a nézetet támasztják alá, hogy a piridazi- 

non vázas herbicidek specifikus deszaturázgátlók. A SAJT 9785 

specifikus módon csak a linolénsav-deszaturáz inhibitora, a 

SAN 6706 kevésbé specif ileus, mert részleges linclénsav-desza- 

turáz gátlóhatásán kívül, teljesen gátolja a karotenoidok bio
szintézisét is, mig a SAN 9769 csak karótenoidszintézis gátló.

A csirázástól kezdődően SAN 6706 és 9789 herbicidek jelen
létében fejlődött növények leveleinek csupán 2-4 cm-es felső 

csúcsa tartalmaz pigmenteket és alkalmas a fotoszintetikus tu
lajdonságok vizsgálatára.

Említettük azt is, hogy cerulenin jelenlétében egyáltalán 

nem sikerült növényeket felnevelni. Ezért cerulenin és herbi
cidek hatásának tanulmányozására egyaránt alkalmas objektu
mot kellett találnunk. Ilyen objektumoknak bizonyultak az e- 

tiolált és zöld árpalevelek.
Zölditett levelekben cerulenin hatására csökken a poláros 

lipidek mennyisége és a kloroplasztiszok zsirsavtartalma, de 

az összzsirsavtartalom ío-os megoszlása nem változik. Ennek 

ellenére az egyes lipidosztályokban megváltozik a három jellem
ző zsirsav mennyisége* Ez azt jelenti, hogy egy adott zsirsav 

mennyisége úgy változik az egyes lipidosztályokban, hogy a to
tál zsirsavtartalom megoszlása változatlan marad. így a linó
ié nsavt art alom csökkenését az MGDG—ben kompenzálja a PC, Pl és 

NL frakciókban tapasztalható növekedés. Ehhez hasonlóan az 

I.XSG és PC linolsavtartalmának növekedését kiegyenlíti a Pl és 

NL frakciókban észlelhető csökkenés* A cerulenin nem befolyá
solja a PG, az 5L és a DGEG zsirsaveloszlását, a másik két 

foszfolipidben ellentétes módon hat: a PC-ban.a linolénsav, 

a PT-ban a palnitinsav részarányát növeli meg. Hasonlóan ellen
tétes hatás tapasztalható az I.1GDG és a NL zsirsaveloszlásában,
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előbbiben a linolénsav részaránya csökken.a másik két zsír
sav lávára, utóbbiban fordítva, a palmitin- és linolsav meny- 

nyisége csökken. A zsírsavak összmennyiségének csökkenése ma
ga után von.ia a lipidek mennyiségének csökkenését. Eredménye
ink szerint a galakto— és foszfolipidek mennyisége azonos a- 

rányban csökken, a pigmentek /különösen a klorofillok/ csökke
nésének aránya azonban ezt meghaladja. A kialakult kloroplasz- 

tiszok differenciálódása gátolt, gránummentesek. A pigmentek 

szerveződése is jelentősen eltér a kontrolihoz képest a fluo.-e 

reszcenciaszinképek alapján. A piridazinon herbicidek nem csök
kentik aklnroplasztiszok zsirsavtartalmát, de az előzőkhöz ha
sonló módon csökkentik a linolénsav ill. növelik a linolsav 

mennyiségét. Figyelemre méltó, hogy SAN 9739 hatására mind az 

összzsirsavtartalom, mind a poláros lipidek mennyisége /külö
nösen a DGDG és a foszfolipidek/ jelentősen megnő, az össz
zsirsavtartalom ‘;b—os megoszlása viszont változatlan marad. 
Különbségek tapasztalhatók azonban az egyes lipidosztályok 

zsirsaveloszlásában. A ceruleninnel ellentétben ez a herbicid 

nem befolyásolja az UGDG linolénsavt art almát, növeli viszont 

a linolénsav mennyiségét a DGDG, PC és a PG frakciókban. Jel
lemző hatása, hogy megnöveli a p almit insav mennyiségét a Pl,
Sí» és Ж» frakciókban, növeli az I.'GDG linolsavtártalmát és az 

összes gátlószer közül sajátosan csökkenti a DGDG linolsav- 

és növeli linolénsavtartalmát. A SAN 6706 és 9735 hatására az 

összzsirsavtartalom enyhe növekedése melleit szembetűnő az KGDG 

/6706/ és a DGDG /9735/ mennyiségének csökkenése. Az összzsir^ 

savtartalom %-os megoszlásában jelentkező változás /linolsav- 

tartalom növekedése/ valamennyi lipidfrakciőban megfigyelhető. 

Érdekes, hogy a PG és PG lipidosztályokdan a linolénsav meny- 

nyisége nő, de ezt a növekedést a többi frakciónál tapasztal
ható csökkenés felülmúlja. A két herbicid azonos módon hat va
lamennyi lipidosztály zsirsaveloszlására, de ellentétesen a 

két galaktolipid mennyiségére. A SAN 6706 és 9735 azonos módon 

befolyásolja a PC és PG zsirsaveloszlását és ezzel ellentétes 

módon hat a harmadik foszfolipid, a Pl zsirsaveloszlására.
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A különbség a palmitin- és a linolénsav mennyiségének eltérő 

alakulásában Jelentkezik, a linolsav ugyanis minien frakcióban 

nő. PC-ban és PG-ban a linolénsav, PI-ben a p almit insav meny- 

nyisége növekszik. Ettől eltérő módon, mindkét zsirsav mennyi
sége csökken mindkét galaktolipidben. Ezek az eltérő hatások 

a herbicidek s zelektiv hatásmódjára utalnak az egyes lipid- 

komponensek zsirsaveloszlásában. A 6706 és 9785-ös SANDOZ ve- 

gyületek közös hatása a fotoszintetikus pigmentek mennyiségek 

alakulásában nem jelentkezik. Ebben a vonatkozásba n a SAN 6705 

és 9789 herbicidek mutatnak hasonló hatást, mely valamennyi pig
mentkomponens mennyiségének alakulásában jelentkezik. Jelenlé
tükben a karótintartalom C-ra csökken, a többi pigment mennyi
sége a zöldülés egész ideje alatt a kezdeti állapotra jellemző 

szinten marad. A karótintartalom csökkenése a karotin szinté
zisre gyakorolt direkt hatással értelmezhető, a ki-akkumuláció 

megszűnésére vonatkozóan a kloroplasztiszok elektronmikroszkó
pos szerkezete ad felvilágositást. Az összmembránmennyiség csök
kenése és a gránumok hiánya magyarázhatja az alacsony klorofill- 

tartalmat, annál is inkább, mivel a SAN 9785 herbiciddel kezelt 

levelekben a koroplasztiszok struktúrája közel áll a kontrolié
hoz és a klorofilltartalomban sem tapasztalható lényeges különb
ség. A zsirsavanalizis adatai viszont a 6706 és 9785 herbicidek 

hasonló hatásmódját tükrözik. Ebben az esetben arra kell gondol
nunk, hogy a lipidfrakciók zsirsaveloszlásában tapásztalhatókü
lönbségek meghatározó módon nem jelentkeznek a diff er enCiált sági 
fokát illetően jóval komplexebb rendszer, a fotoszintetikus memb
ránok strukturális és funkcionális sajátságaiban. Ez azonban fel
hívja a figyelmet a karotinok szerepének fontosságára a membrán 

szerveződésben. Érdekes jelenség, hogy a SAN 9789-es mintában a 

lipidek és zsirsavak mennyisége jelentősen növekszik, a klcro- 

pla sztiszok membránmennyisége azonban jóval kevesebb a kontrolié
nál* A jele nség magyarázatára az a feltevésünk, hogy a membránt 
alkotó lipxümoiekulák tömörebben, "pakoltabban" helyezkednek el 
a kezelt levelek kloroplasztiszaiban. A nem-ozmiofil tipusu 

plasztoglobulusok jelenlétét azzal magyarázzuk, hogy azokban a 

gátolt karotin bioszintézis szintelen prekurzorai /fitoin és 

fitofluin/ halmozódnak fel. A pigmentformák szerveződésére vonat
kozó megfigyeléseink jó összhangban vannak a z elektronmikrosz-
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kópos felvételekkel* A gránumok teljes hiánya ugyanis ша gyá
ra zatot ad a pigmentf orrnak /különösen a PS2 és az LÉC/ disz
krét jelenlétének hiányára*

Az etilolált levelek kezelése mind de novo szintézis gát
ló cerulenin, mind pedig piridazinon-vázas herbicidek jelenlé
tében jellemző változásokat okoz a kloroplasztisz membránrend
szerének differenciálódásában, a pigmentek összetételében és 

organizációjában* A csirázástól kezdődően herbicidekkel kezelt 

növények leveleitől eltérően a zsirsavszintézist gátlók hatása 

itt a levelek teljes felületére egyenletesen kiterjed és igy 

sokkal homogénebb rendszert állíthatunk elő, a fotoszintetikus 

tulajdonságok vizsgálatára.
Zöld kezelt levelekben cerulenin hatására enyhén csökken 

a zsirsavtartalom és ezzel arányosan a gaiakto- és foszfolipi- 

dek mennyisége. A zsírsavak eloszlása nem változik egyik lipid- 

osztályban sem* A lipidek csökkenéséhez hasonló mértékben csök
ken a pigmentek mennyisége, a levelek fluoreszcencia színképé
ből pedig fokozatosan eltűnik a két rövid hullámhosszú kompo
nens. A kloroplasztiszok ultraszerkezete arról tanúskodik, hogy 

intenziv katabclikus folyamatok játszódnak le. Ez érthető is, 

hiszen a gátolt zsirsavszintézis mellett a növény el-kezdi le
építeni intakt membránstrukturáit. -Értelemszerűen egy ilyen in
takt struktúrában a növény kevésbé érzékeny a de novo zsirsav
szintézis gátlására, mint a differenciálódás korábbi szakaszai
ban, ez a zsírsav mennyiség igen kis mértékű csökkenésében is 

jelentkezik. ■

A piridazinon herbicidek esetében a fotoszintetikus memb
rán bizonyos komponensei na gyobb mennyiségben vannak jelen, 

mint a kontroll növényekben. Ez a stimulációs hatás különösen 

a SAN 9785 esetén szembetűnő és csaknem valamennyi vizsgált 

komponensre kiterjed. Megfigyelhető igy az összzsirsav-tarta— 

lom és mindhárom poláros lipid esetéoen. A pigmentek közül 
különösen a ki-b mennyisége növekszik, de emelkedés tapasztal
ható a xantofillok mennyiségében is. Néhány kivételtől elte
kintve nasonló hatások figyelhetők meg a másik két herbicid 

esetében is. SAN 9789 hatására különösen a DGDG és a PL tar-



- 6p -

tálот növekedése számottevő, az 1IGDG mennyisége enyhe csökke
nést mutat* A SAN 6706 és 9189 karotmszintézis-gátló hatása 

alig szembetűnő. Figyelmet érdemel a fluoreszcencia szinkepek 

alakulása a kezelések hatására. mindhárom piridazinon herbicid 

natására megnő a ke vesbé aggregált pigmentformák fluoreszcen
cia intenzitása, ami a természetes zöldülési folyamattal ellen
tétes mechanizmus működését tételezi fel. A klcroplasztiszok 

ultrasserkezetében tapasztalható változások /membránnánnyiség 

feldusulása/ ma.gyarázatot adnak a lipidek, zsírsavak és az em
lített pigmentek mennyiségének növekedésére, nem világos azon
ban, hogy a feldúsult membránokban miért marad a kl-a mennyi
sége csaknem azonos a kontroliéval. Feltételezhető, hogy a 

membránfeldusulással párhuzamosan egy másodlagos hatás lép fel, 

ami bizonyos mennyiségű kl-a destrukcióját eredményezi* A sti
mulációra vonatkozó változások magyarázatára - bár hasonló ha
tást intézetünkben Chlorella sejteken is tapasztaltak - egyéb 

adatok hiányában nincs határozott elképzelésünk. Figyelemre 

méltó, hogy a megnövekedett zsirsavtartalom százalékos megosz
lása a kontroliéval azonos marad, a stimuláció tehát minden 

zsírsavval kapcsolatban azonos módon jelentkezik. A klcroplasz- 

tiszok belső membránszerkezetének mennyiségi dusulását nem kö
veti a szintetikus funkciót végző sztrómaállomány növekedése 

/mint cerulenin kezelés hatására/, valószinfüleg tehát megvál
tozik a szintetikus funkció citoplazmatikus és plasztiszon be
lüli /intraorganelláris/ rendezettsége is.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleteinkben megvizsgáltuk a cerulenin és néhány piri- 

dazinon-vázas herbicid hatását fotoszintetikus membránok szer
veződésére* A disszertáció célkitűzésében megfogalmazott fel
adatok megvalósításával kapcsolatban eredményeinket az alábbi
akban foglalhatjuk össze:
1/ Az alka Imazott gátlószerekkel in vivo körülmények között 

több kísérleti rendszerben is módosítható a kloroplasztisz 

membránok zsírsav-, lipid- és pigmentösczetétele.
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2/ Az. egyes gátlószerek hatása a fotoszintetikus membrán kom
ponenseinek mennyiségi alakulcásában a legtöbb esetben komp
lex módon jelentkezik.

5/ A gótlószerek konkrét hatásmódjában jellemző hasonlóságokat 
és különbségeket tapasztaltunk, specifitásuk függ a kezelés 

módjától és a kísérleti rendszertől.
4/ A gátlószerek hatására a zsirsav- és lipidösszetételben

észlelt különbségek a vizsgált rendszerek többségében indi
rekt módon jelentkeznek fotoszintetikus membránok szerve
ződési folyamatában.

5/ Vizsgálataink egyik érdekes tapasztalata, hogy a zsirsav- 

és lipideloszlásban tapasztalható eltérések széles skálá
ját képes az in vivo rendszer tolerálni. A kérdés teljes 

megválaszolását azonban funkcionális jellegű vizsgálatok
tól várjuk.
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6, 2-: gzcyfC-Ai; ikgyQr^uLÚ ,jsutÁic jüc-izáke

1. ábra: A kloroplasztisz belső membránszerkezete.
2. ábra: A klorofill bioszintézis befejező szakaszának reak-

ció utjai.
3. ábra: A zöldülési folyamat során kialakuló pigmentiorraik

alacsony' hőmérsékletű fluoreszcencia maximumok alap
ján.

4. ábra: A karotin bioszintézis kezdeti szakaszának sémája.
5* ábra: A karótenoidok kémiai szerkezete.
6. ábra: A kloroplasztiszokban előforduló lipidek kémiai

szerkezete.
7. ábra: A kloroplasztiszokban előforduló lipideket felépítő

zsírsavak kémiai szerkezete.
8. ábra: A*zsirsavszintézis általános mechanizmusa.
9* ábra: A lipidex bioszintézisének sémája.

IC. ábra: A cerulenin kémiai szerkezete.
11. ábra: A piridazincn herbicidek kémiai szerkezete, elne

vezése és gyári kóaszáma.
12. ábra: Csírázástól kezdődően hcrbicidekkel kezelt, sötét

ben nevelt árpanövények leveleinek zsirsavmegosz
lása.

13. áDra: Csírázástól kezdődően herbicidekkel kezelt, sötét
ben nevelt árpanövények galakto- és foszfolipid tar- 

t alma. •
14. ábra: Csírázástól kezdődően herbicidekkel kezelt, sötét

ben nevelt árpanövények leveleinek fluoreszcencia 

szinképe.
15. ábra: Csírázástól kezdődően herbicidekkel kezelt, fényen

nevelt árpanövények leveleinek zsirsavmegoszlása.
16. ábra: Csírázástól kezdődően herbicidekkel kezelt, fényen

nevelt árpanövények leveleinek galakto- és foszfo
lipid tartalma.

17. ábra: Csírázástól kezdődően herbicidekkel kezelt, fényen
nevelt árpanövények leveleinek fluoreszcencia szin
képe.
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18. ábra: Étidéit levélszegmentek kloroplasztiszainak zsir-
s avas go s zlá s a•

19. ábra: Etiolált levélszegmentek kloroplasztiszainak galak-
to- és foszfolipid tartalma.

20. ábra: Firidazinon herbicidekkel kezelt etiolált, majd meg-
zölditett árpalevelek kl-a és kl-b tartalma a zöl
dülés különböző stádiumaiban.

21. ábra: Piridazinon herbicidekkel kezelt etiolált, majd meg-
zolditett árpalevelek karotenoid tartalma a zöldülés 

különböző fázisaiban.
22. ábra: Seruleninnel kezelt etiolált, majd megzölditett ár

palevelek kl-a, kl-b és összkarotenoid-tartalma a 

zöldülés különböző stádumaiban.
23. ábra: Kontroll és ceruleninnel kezelt etiolált árpalevelek

zöldülés! folyamata alacsony hómersékletü fluoresz
cencia maximumok alapjan.

24* ábra: Kontroll és ceruleninnel kezelt etiolált, majd meg
zölditett árpalevelek fluoreszcencia szinképe a 

zöldülés végállapotában.
2b- ábra: Kontroll és piridazinon herbicidekkel kezelt etio

lált, majd megzölditett árpalevelek fluoreszcencia 

szinmepe a zöldülés végállapotában.
26. ábra: Zöld árpaleveiem zsírsav megoszlása.
27. ábra: Zola árpalevelek kloroplasztiszainak galakto- és

foszfolipid tartalma.
28. ábra: Ceruleninnel kezelt zöld árpalevelek fluoreszcencia

szinképe a kezelés különböző stádiumaiban.
29* ábra: SAN 6706 herbiciddel kezelt zöld árpalevelek fluo

reszcencia színképe a kezelés különböző időpontjaiban. 
30. ábra: Kontroll és ceruleninnel, valamint piridazinon her

bicidekkel kezelt zöld árpalevelek fluoreszcencia 

szinképe 72 óra kezelés után.

«
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A szövésben előforduló tábiázaxok jegyzéke:
I* táblázat: Kontroll és piridazinon herbicidekkel kezelt, 

sötétben nevelt árpanövények össz-zsirsavtár
talma, valamint a zsírsavakra és lipidekre vo- 

naxkozó néhány Jellemző arány értéke.
II. táblázat: kontroll és piridazinon herbioidekkel kezelt,

fényen nevelt árpanövenyek össz-zsirsavtartal
ma., valamint a zsírsavakra es lipidekre vonat
kozó néhány jellemző arány értéke.

III. táblázat: kontroll és piridazinon herbicidekkel kezeit,
fényen nőtt árpanövények pigmenttartalma nnol/g 

egységekben.
IV. táblázat: Kontroll és ceruieninnel, valamint piridazinon 

herbicidekkel kezelt etiolált levélszegmentek 

kloroplasztászainak zsirsavtartalma, valamint 

néhány jellemző arány értéke a zöldülés vég
állapotában.

Y. táblázat: Kontroll és ceruleninnel, valamint piridazinon 

herbicidékkel kezelt etiolált, majd megzöldi- 

tett árpalevelek kloroplasztiszai lipidkomponen- 

seinek zsirsav megoszlása 72 óra zöldülés után.
VI. táblázat: Kontroll és piridazinon herbicidekkel kezelt etio

lált, majd megzölditett árpalevelek pigmenttar
talmára vonatkozó néhány jellemző arány értéke 

a zöldülés különböző stádiumaiban.
VII. táblázat: Kontroll és ceruleninnel, valamint piridazinon

herbicidekkel kezelt zöld árpalevelek zsirsav- 

tartalma, valamint a zsirsav- és lipidtartalomra 

vonatkozó néhány arány értéke 72 óra kezelés után.
VIII. táblázat: Kontroll és piridazinon herbicidekkel kezelt

zöld árpalevelek pigmenttartalma nmol/g egysé
gekben 72 óra kezelés után.

í
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9. rövidítések

AGP * acyl carrier protein 

ALA =
CDP « eitidin-difoszfát 

CTP = citidin-trifoszfát 

Go A = koenzim-rA 

DGDG * digalaktozil diglicerid 

DMAPP * dimetilallil-pirofoszfát 

ER « endoplazmatikus retikulum 

FA = zsireav
FPP * farnezil-pirofoszfát 

GGPP = geranilgeranil-pirofoszfát 

GL = galaktolipid 

GPP = geranil-pirofoszfát 

IPP = izopentenil-pirofoszfát 

kar = összkarotenoid 

kam - karó tin
kl-a = klorofill-a
kl-Ъ = klorofill-Ъ
LPA = lizo-foszfatidsav 

MGDG = monogalaktozil-diglieerid 

NL *= neutrális lipié 

P = inorganikus foszfát 

PA = foszfatidsav 

PC = foszfatidilkolin 

PE = foszfatidiletanolamin 

Pl * foszfatidilinozitol 
PL «= foszfolipid 

PLB * prolamelláris test ' -
PS 1 = a fotoszintézis 1. fotokémiai rendszere
PS 2 = a fotoszintézis 2. fotokémiai rendszere
SL = szulfolipid 

UDP = uridin-difoszfát 
16:0 » palmitinsav 

16:1 » palmitoleinsav és/vagy transz-3-hexadecénsav 

17:0 = margarinsav 

18:0 * sztearinsav 
18:1 * olajsav 

18:2 = linolsav 

18:3 = linolénsav

- aminolevulinsav
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