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Bevezetés

A biológiai membránok, mint az élő szervezetben 

előforduló igen jellegzetes struktúrák már régóta képezik 

kutatás tárgyát. Sokrétű funkcióik és különlegesen rende

zett felépítésük miatt igen nehéz - a nativ állapotot 

megőrző - izolálásuk és vizsgálatuk. Ma már hatalmas is

meretanyag áll rendelkezésre a membránok felépítésére vo

natkozóan, de még ezek az információk sem elegendők számos 

a membránok működésével kapcsolatos jelenségek magyaráza

tára.

A munkánk egyik célja a szivizom sejtmembrán enzi

mek izolálása és működésűk tanulmányozása volt. Részlete

sen vizsgáltuk a Na+- K+ aktiválható ATP-áz enzimet, amely 

aktiv részese az iontranszportnak, valamint a 3',5* cikli

kus foszfodiészterázt /PDE/, amely fontos szerepet játszik 

a szervezet cAMP szintjének biztosításában. Mindkét enzim 

esetében igyekeztünk olyan izolálási metodikákat alkalmaz

ni ill. kidolgozni, amelyeknek eredményeképpen nagy tisz

tasági fokú enzimet kapunk. A tisztított enzimeket specifi

kus gátlószerek segítségével vizsgáltuk.

A munkánk másik célja a fent emlitett két enzimnek 

uj farmakonokkal történő gátlásának tanulmányozása volt.

A vizsgált farmakonok a Chinoin Gyógyszergyár anya

gai, Így védettek, szerkezeti képletüket nem ismertethetjük.
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A. Irodalmi áttekintés

I. Biológiai membránok

Az élő szervezetre jellemző egyenlőtlen anyagelosz

lást különlegesen szervezett struktúrák, a biológiai 

membránok biztosítják. A membránok alapvető biológiai 

jelentőségének felismerése után nem kis erőfeszítést 

tettek összetevőinek izolálására és jellemző tulajdon

ságainak megállapítására. Az elmúlt évtizedekben igen 

sok olyan módszert dolgoztak ki, amelyek segítségével 

kielégítő tisztaságú membrán preparátumokat sikerült 

előállítani olyan mennyiségben, amelyek elegendőek vol

tak ahhoz, hogy kémiai analízisnek alávessék. Ma már a 

különböző biológiai membránok összetétele aránylag jól 

ismert, de az, hogy az egyes komponensek hogyan szerve

ződnek olyan komplex egységgé, amely a membránok jól is

mert tulajdonságaival birnak, már kevésbé ismeretes.

1.1. Lipidek szerepe a biológiai membránokban

A lipidek alapvető szerepét a biológiai membránok 

integritásában és funkcióiban már néhány évtizeddel ez

előtt sokoldalúan bizonyították, ma már elfogadott tény, 

hogy semmilyen membrán funkció, még a legegyszerűbbnek 

látszó sem képzelhető el a membrán lipid aktiv részvé

tele nélkül. A különböző szétválasztási technikák fej

lődésével egyre inkább bebizonyosodott az a régen sej

tett elképzelés, hogy a membránok lipid összetétele igen 

heterogén. Ez a heterogenitás nemcsak egyes speciesek,
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vagy ugyanazon species különböző szövetei között nyilvánul 

meg, hanem ugyanazon sejt különböző membránjai is igen vál

tozó lipid ősszet.ételüek. Erre vonatkozó adatok közül Kom 

/1966/ a mielin, a vörösvórtest, mitochondrium, mlkroszóma, 

Azetobacter agilis és Escherichia coli membrán lipid össze

tételére vonatkozóan.

Veerkamp és mtsai /1962/ vizsgálatokat végeztek a membrá

nokban található lipid zsirsav összetételére vonatkozóan, 

és megállapították, hogy a neutrális zsírok zsirsav Össze

tételében óriási különbségek lehetnek ugyanazon species 

különböző egyedei között is, viszont egy egyed különböző 

szövetei között a zsirsav összetételben minimális különb

ségek mutathatók ki. A foszfolipid frakció zsírsavainak 

megoszlása éppen fordított, különböző állatok azonos szer

veinek foszfolipid-zsirsav összetétele hasonló, de ugyan

azon állat különböző szervei között megoszlásuk nagy kü

lönbséget mutatnak.

A ma rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, 

hogy a membránok lipid összetételében tapasztalható nagy 

heterogenitás összefüggésben van a membránok funkcióinak 

heterogenitásával.

Erre vonatkozó adatokat közölnek, megvizsgálva a különböző 

állatfajok vörösvértest jelnek glicerin és glükóz perrreabi- 

litási sebességét, megállapitották, hogy az függ a palmi- 

tinsav*olajsav aránytól, valamint a membrán lecitinjenek 

mennyiségétől. /Veerkamp és mtsai /1962/, de Gier és van 

Deenen /1961//.
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Feltételezhető, hogy számos kóros elváltozás kialakulá

sában szerephez juthat a membránok normálistól eltérő li

pid összetétele is. Ismeretes, hogy a kevésbé differen

ciált sejtek membránjában a foszfatidilcholin*foszfatidil- 

etanolamin arány általában magas. Többek között ezzel hoz

zák összefüggésbe, hogy a tumor sejtek membrán permeabi- 

litása eltér a normál sejtekétől. /Abercrombie és Ambrose 

/1958/, Skipski és mtsai /1965//.

Az utóbbi években egyre több olyan adat lát napvilágot, 

amelyek megerősítik a lipidek specifikus szerepét a memb

rán működéssel kapcsolatban álló celluláris folyamatokban, 

így például a foszfoenolpiruvát-foszfotranszferáz rendszer 

működéséhez foszfatidil-glicerin szükséges /Milner és 

Kabach /1970//. A /Na++K+/ aktiválható ATP-áz inaktívnak

bizonyul foszfatidilszerin nélkül /Weeler és Whittam 

/1970//. Számos, a mitochondrium membránban lokalizált 

dehidrogenázról illetve oxidázról ismeretes, hogy működé

sükhöz foszfolipid szükséges /Cerletti és mtsai /1967/; 

Jurtshuk és mtsai /1961/; Reich és Waino /1961//. Nagyon 

valószínű, hogy a citokrómoxidáz is egyetlen lipldet, 

kardiolipint tartalmaz /Awasthi és mtsai /1970//. A fenti 

adatokból úgy tűnik, hogy a lipidek igen sokrétűen vesz

nek részt mind a biológiai membránok felépítésében, mind 

annak különböző funkcióiban. A lipidek kiemelkedő szere

pére mutat még az a tény, hogy szemben a membrán struk- 

tur-fehérjéivel, a membrán lipidek igen nagy megújulási 

készséggel rendelkeznek /Dawson /1966//.
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1.2. Fehérjék szerepe a membránok működésében

A mielin kivételével, amely szokatlanul kis mennyi

ségben tartalmaz fehérjét, a membránok tömegének legalább 

50 %-át fehérjék alkotják. A membrán fehérjék két nagy cso

portra oszthatók: a membrán enzimekre és a katalitikus akti

vitással nem rendelkező úgynevezett Struktur fehérjékre.

Az 1960-as években marhasziv mitochondriumból az ismert fe

hérje tulajdonságoktól eltérő fehérjéket izoláltak, amelye

ket Struktur fehérjéknek neveztek el. Ezen fehérjékre jel

lemző a neutrális közegben való nagyfokú oldhatatlanság, va

lamint nem rendelkeznek semmilyen kimutatható enzimaktivi

tással. Mennyiségük jelentős, a mitochondrium össz-fehérje 

mennyiségének 30-45 %-át teszik ki. /Green és mtsai /1961/; 

Criddle és mtsai /1962//. A Struktur fehérjék vizsgálata meg

lehetősen nehézkes, mivel nem rendelkeznek enzimatikus akti

vitással, tisztításuk hatékonyságát nehéz követni, továbbá, 

mivel neutrális milliőben nagymértékben oldhatatlanok, erő

sen savas vagy lúgos közegben viszont denaturálódnak, a klasz- 

szikus tisztítási módszerek igen nehezen alkalmazhatók.

A strukturfehérjék szerepe pontosan nem ismeretes, a rendel

kezésre álló adatok alapján feltételezett funkciói a követ

kezők: /Kaplan és Criddle /1971//.

1./ Meghatározott kötőhelyeikkel biztosíthatják a különböző 

reakció sorozatokban résztvevő enzimek térbeli összeren-

dezettségét.

2./ Megfelelő módon létrehozott energetizált formában olyan 

fehérje konformációs változásokat képesek kialakítani,

1 •
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amelyek segítségével szabályozhatnak számos aktiv 

transzport folyamatot.

3. / A membrán speciális felépítésének biztosításával 

specifikus helyeket képezhetnek a membrán mátrix

ban a lipidek, szénhidrátok és nukleinsavak számá

ra.

4./ Biztosíthatják a membrán mechanikai stabilitását 

/Maddy 1969//.

Végeredményben a strukturfehérjéknek igen aktiv 

szerep jut azáltal, hogy biztosítják többek között a memb

rán működés egyik jellemzőjének, a membrán aszimmetriának 

a fenntartását, mivel a lipidek önmagukban erre nem képe

sek.

A membrán fehérjék másik nagy csoportja enzimatikus 

tulajdonságokkal rendelkezik. Számos enzimről kimutatták, 

hogy működésük membránhoz kötött. Korábban leginkább a 

mitochondrium enzimeit vizsgálták ilyen szempontból, és 

megállapították, hogy az enzim komplex működéséhez a memb

rán mindkét f6 alkotóeleme, azaz mind a lipid, mind a struk- 

turfehérjék szükségesek. Egyrészt aktiválják a megfelelő 

enzimet, másrészt megszabják az egyes részreakciók irányát 

és részben sorrendjét is a struktúrán belül /Rothfield és

Finkelstein /1968//.

A mitochondriális membrán mellett vizsgálták a plaz

ma-membrán enzimatikus összetételét is, bár sokáig komoly 

akadályt jelentett a megfelelő tisztaságú membrán prepará

lása. Ma már elég sok adat áll rendelkezésre a plazma-memb-
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rán enzimeit illetően. Eiranelot és Beneditti /1967/ szerint 

az adenin nukleotidokat bontó foszfatázokon kivül a legaktí

vabb enzimek közé az észterázok és egyes oxidoreduktázok 

tartoznak. A plazma-membránok enzimeinek működésének össze

függéseire vonatkozóan nagyon kevés adat áll rendelkezésre, 

így ma még megválaszolatlan az a kérdés, hogy vajon a plaz- 

ma-mebrán egyes enzimei egymástól függetlenül müködnek-e, 

vagy a mitochondriális membránban összerendezett enzimmű

ködéshez hasonlóan itt is bizonyos kapcsolatban állnak egy

mással.

A membránok szerkezeti felépítésének vizsgálatakor 

fontos kérdés, hogy milyen kapcsolatok vannak a membrán 

fehérje és lipid komponensei között. Az eddigi tanulmányok

ból arra lehet következtetni, hogy ezek a kölcsönhatások 

meglehetősen gyengék, és ionos kölcsönhatások, hidrogén 

kötések, van der Waals erők, valamint hidrofób kötések tart

ják fenn. A gyenge kölcsönhatások nagyon valőszinüek, ugyan

is a sejtmembránból a lipidek aránylag igen enyhe behatás

sal, szerves oldószerekkel, valamint detergensekkel elvá

laszthatók a fehérjéktől /Engelman és mtsai /1967//; Green 

és Fleischer /1963/; Salton /1967/, /1968//.

Elég sok vizsgálat irányult arra, hogy az ionos köl

csönhatás bizonyítást nyerjen, de tulajdonképpen nincsen 

semmi közvetlen bizonyítéka annak, hogy ionpárok lennének 

felelősek a fehérje lipid kölcsönhatásért. Ilyen vonatko

zásban csak a mielin foszfoinozit komponensei jöhetnek szá

mításba, amelyeket csak kizárólag erősen savanyu közegben 

lehet kivonni /Folch /1942/, Lebaron /1963/, Dawson és Eich-
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berg /1965//.

II. /Ыа++ К+/ aktiválható ATP-áz

A miozin adenozintrifoszfatáz aktivitásának felfede

zése óta /Engelhardt és Ljubimova /1939// a biokémiai kuta

tások egyik nagyon lényeges kérdése, hogy milyen szerepet 

töltenek be az ATP-t hidrolizálő enzimek vagy enzim rendsze

rek a különböző sejtekben. Általában ATP-áz alatt azt a 

hidrolitikus folyamatot értjük, amely során az ATP enzima- 

tikusan ADP-re és anorganikus foszfátra bomlik, és ez a fo

lyamat nincs összekapcsolva az ATP kötési energiájának átvi

telével valamilyen uj vegyület keletkezéséhez.

Az elmúlt húsz év vizsgálatai arra az eredményre ve

zettek, hogy a sejtekben kimutatható ATP-ázok egyike az ak

tiv iontranszporttal van kapcsolatban. Ezen kapcsolatot a 

vörösvértest membrán ATP-áz vizsgálatakor fedezték fel.

/Garzó és mtsai /1952/? Clarkson és Maizels /1952//. A szo

ros kapcsolat bizonyításához még további munkálatok váltak 

szükségessé. E témával kapcsolatos több korábbi munka ered

ményei megegyeztek Post és mtsai /1960/ eredményeivel, ami

kor a vörösvértestek iontranszportját párhuzamosan vizsgál

ták a vörösvértest membránból izolált preparátum ATP-áz ak

tivitásával. Elsőként igazolták, hogy a /Na++ K+/ aktiválha

tó ATP-áz aktiv részese az iontranszportnak. Leirták, hogy a 

membrán eredetű /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz és az aktiv ion

transzport aktiválhatósági és gátolhatósági feltételei azo

nosak.
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Főbb megállapításaik a következők*

1./ Mindkét folyamat a vörösvértestek membránjában loka

lizált.

2. / Mindkettőhöz ATP jelenléte szükséges, de az ATP deza-

minált formája, az inozintrifoszfát mindkettőben ha

tástalan.

3. / Mindkét folyamat csak Na+ és K+ együttes jelenlétében

működik, külön-külön egyik sem hatásos.

4. / Mig a K+ mindkét esetben helyettesíthető ammonium
J.ionokkal, addig a Na egyikben sem.

5. / Strophantin G egyaránt gátolja az aktiv iontranszpor

tot és a /Na++ K+/ aktiválható ATP-ázt.

6. / A Strophantin G gátlás kvantitatív viszonyai azonosak*

maximális gátlás felét azonos koncentrációjú Strophan

tin G-vel lehet előidézni mind az iontranszport, mind 

az ATP-áz esetében.

Mivel mindkét rendszer tulajdonságai mindenben 

megegyeznek, igy indokoltnak látszik annak megállapí

tása, hogy az aktiv Na++ K+ transzport és a /Na++ K+/ 

aktiválható ATP-áz azonos rendszer. Ma a vélemények 

többsége affelé hajlik, hogy az aktiv transzport carri

er je maga a /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz.

II.1. /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz reakciómechanizmusa

A /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz pontos enzimológiai 

karakterizálásához elengedhetetlenül szükséges az enzimrend

szer tiszta formában való előállítása. Ennek két lényeges 

előfeltétele van, egyrészt а /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz el-
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választása a monovolens kationokkal nem aktiválható egyéb 

ATP-t bontó enzimektől, másrészt a membránhoz kötött ATP-áz 

szolubilizálása, mint kiindulási lépés a további tisztítás

számára.

A különböze szövetekből differenciál centrifugálás- 

sál előállított frakciók csaknem mindegyike tartalmaz 

/Na++ К+/ aktiválható ЛТР-ázt. I)e zavaró körülmény az, hogy 

а /Ма+4 K+/ aktiválható ATP-fiz mellett kisebb nagyobb mér

tékben jelen van a Mg++ 

rülmény lehet a későbbiekben tárgyalásra kerülő farinakon ha-

dependens ATP-áz is. Ez zavaró kö

tés vizsgálatának a szempontjából. Mivel különböző izolálá

st metodikákkal a Mg++ dependens ATP-áz a minimumra csökkent

hető, de O-ra szinte soha sem, igy többféle ATP-áz aktivitás 

definiálása szükséges:

1./ össz ATP-áz aktivitás: adott preparátum Mg++, Na+, K+

jelenlétében mért ATP-áz aktivitása,

2. / Мд++ dependens ATP-áz aktivitás: adott preparátum

ATP-áz aktivitása Mg++ jelenlétében mérve.

3. / Na*+ K+ aktiválható ATP-áz aktivitása: Az előző két ak

tivitás különbsége.
Na++ K+ aktivitás

пнакяКяMa< и-11-»«im>.ш(Ж№. m иг-íW аак VB

++ aktivitás
Ezen aktivitási arány speciesenként és szövetenként is igen 

változó. Az enzim tisztaságának ellenőrzésére a fenti akti

vitási arányt használtuk.

Korábbi vizsgálatokban Ponting és mtsai /1961/ a 

macska legkülönbözőbb szöveteiben találtak /Na++ K+/ akti

válható ATP-ázt. Ugyanezen szerzők 10 különböző species 21

4./ aktivitási arány.
Mg
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féle szövetében mutatták ki ezen enzim-rendszert. /Bonting 

és mtsai /1962//. Az egyes szövetek speciális funkciója és 

a /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz aktivitása között bizonyos 

összefüggés figyelhető meg. Az ingerelhető /idegszövet, 

szivizom, elektromos hal elektromos szerve/, a kiválasztási 

funkcióval rendelkező /vese, sómirigy/, illetve a tápanya

gok felszívódásában szerepet játszó szövetek tartalmazzák 

a legaktívabb transzport ATP-ázt.

A /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz vizsgálatakor azt 

találták, hogy a reakció több lépésből áll.

A reakciósorozat a következői
•И* -f*Mg Na

1 •/E1 —E-j-P + ADP 

- E2“P

+ ATP
++Mg

2.1E1-P
K+

3./> E„ + PЕл-Р + ПлО2 2 2

E2 > EI

A foszforilált Ед^-Р és E2~P és a nem foszforilált E^ és E2 

valószinüleg különböző konformációju. Számos bizonyitékot 

találtak arra, hogy az E2 nagy affinitással bir a K+ iránt, 

^ a Na+ iránt.az E

Siegel és Goodwin, valamint Post és mtsai /1972/ azt 

találták, hogy a K+ kötve marad az enzimhez a defoszforilációs 

lépés után is, és ez mintegy csökkent affinitást jelent az 

ATP számára. Ezért arra a következtetésre jutottak, hogy a 

K+-nak egy következő lépésben le kell disszociálni ahhoz, 

hogy a Na+-al aktivált E^-P forma kialakuljon.
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A javasolt reakció a következő: 

e2-p + K+- - k-e2-p

K-E„-P + H„0 ► K-E„ + P2 2 2

2 + K+K-E ^ E2
Na+

E2 * E 1

Schonfeld /1972/ megerősítette a fenti elképzelést, azaz
.fа К -nak el kell távoznia a kation kötő helyről, ahhoz, 

hogy az ATP reakcióba léphessen az enzimmel, kialakítva a 

foszfoenzimet.

Sok kísérletben nyertek a fenti módon működő 

/Na + К / aktiválható ATP-áz enzimrendszert, amely szoro

san kötött a sejt membránhoz, igy vagy oldható vagy oldha

tatlan partikulák formájában izolálták. Az utóbbit nehéz 

izolálni, bár lehetséges az enzimet micelláris formában is 

kinyerni, ha a sejtmembránt detergenssel kezelik. Az ilyen 

preparátumok gyakran inaktívak, de aktívvá tehetők bizonyos 

lipidekkel. Az enzim molekulasúlyát kb. 670.000-re becsü

lik, és valószínű, hogy a molekula inkább komplex, és néhány 

polipeptid lánc komponenst tartalmaz.

II.2. Strophantin G hatása a /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz 

enzimrendszerre

Az aktiv Na+ transzport és a /Na++ K+/ aktiválható 

ATP-áz szoros kapcsolatának talán egyik legdöntőbb bizonyí

téka, hogy a szivglikozidok igen kis koncentrációban gátol

ják mindkettőt, sőt a gátlás kvantitatív viszonyai megköze

lítőleg azonosak. A Strophantin G gátlás értéke ép, em-
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béri vörösvértest esetében 0,03-0,07 pM /Solomon és mtsai 

/1956/; Gill és Solomon /1959/; a vörösvértestek transzport 

ATP-áza vonatkozásában pedig 0,1 pM /Post és mtsai /I960/; 

Dunham és Glynn /1961//. A két érték tehát meglehetősen 

közel esik egymáshoz.

A Strophantin G csak a /Na++ K+/ aktiválható ATP-ázt
XJ.gátolja, a Mg

mutatták, hogy az enzimrendszer Strophantin iránti érzékeny

sége nagymértékben változó speciesek, valamint ugyanazon ál

lat különböző szöveteiben is. /Repke /1965/; Repke és Por- 

tius /1965//.

dependens ATP-ázra hatástalan. Továbbá ki-

Több munkacsoport számolt be arról, hogy a Strophan

tin hatása az ATP-ázra magasabb K+ koncentráció alkalmazá

sával felfüggeszthető /Dunham és Glynn /1961/; Portius és 

Repke /1962//. Ezzel szemben Schatzmann /1965/ kísérletei

vel arra az eredményre jutott, amely szerint a Strophantin 

gátlása megmarad magas K* koncentráció jelenlétében is. 

Feltételezhető volt, hogy a Strophantin gátlás а К hatásá

nak antagonizmusán alapszik, az antagonizmus azonban nem 

kompetitiv /Auditore /1964//. Hoffmann /1966/ szerint a 

Strophantin gátlás inkább magyarázható az ATP-áz alloszte- 

rikus természetével, mint a Strophantin és K+ közötti di

rekt kompéticióval.

Nagyon sok munkacsoport foglalkozott ezzel a témával, 

és a kapott eredmények nehezen összeegyeztethetők. Tobin és 

Sen /1970/ vizsgálatai alapján úgy tűnik, hogy a glikozidok 

specifikusan kétféle utón is kötődhetnek az enzimrendszer-
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hez. Az egyik ut nukleotid dependens és Na+-al fokozható 

/Matsui és Schwartz /1968/; Sen és mtsai /1969//. A kötő

dés másik lehetséges útját Mg++ és anórganikus foszfát ak

tiválja, de Na+ gátolja /Sen és mtsai /1969//. Ebben az 

esetben a K+ hatása koncentrációjától függ, azaz alacsony 

koncentrációban fokozza, magasabb koncentrációban ellenben 

gátolja a glikozid kötődését az enzimpreparátumhoz. Linden- 

mayer és Schwartz /1970/ cirkuláris dichroizmus spektrum 

analízise alapján azt mutatta ki, hogy az enzimrendszer kon

formációja Mg++ és anorganikus foszfát jelenlétében megvál

tozik Strophantin hatására, a két effektor nélkül azonban 

ilyen változás nem mutatható ki. Ez alátámasztja az előbbi 

szerzők elképzelését, amely szerint, amikor az enzimrend

szer maximális affinitással rendelkezik a Na+ iránt, más

konformációban van, mint akkor, amikor a glikozid iránti 

affinitása maximális. Feltételezhető még, hogy mind az en

zimrendszer foszforilációja, mind a foszforilált enzimhez 

történő glikozid kötődés megváltoztatja a Na+ kötőhelyek

affinitását.

A fenti szerzők szerint az enzimrendszer és a sziv-

glikozidok kapcsolódásának sajátosságai valószinüleg allo- 

szterikus kölcsönhatásokkal magyarázhatók. Az a kérdés ma 

még eldöntetlen, hogy a Strophantin milyen kötéstípussal 

kötődik az enzimrendszerhez. Tobin és Sen /1970/ szerint 

nem valószinü, hogy egyetlen kötés tipus lenne felelős a 

kapcsolódás fenntartásáért. Sem egy egyszerű hidrofil ti- 

pusu kötés, sem hidrogén kötés nem valószinü.
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II.3. A szivglikozidok pozitiv inotrop hatása és a transz

port ATP-áz enzimrendszer gátlása közötti kapcsolat

A lényeges kérdés az, hogy hogyan vezet a 

/Ыа++ К+/ aktiválható ATP-áz aktivitásának gátlása köz

vetlenül a kontraktilis elemek szomszédságában intra- 

++ tartalék növekedéséhez, és igy pozitiv 

inotrop hatáshoz. A digitális glikozidok lehetséges ha

tásmechanizmusának tisztázására eddig szinte az összes 

ismert celluláris és szubcelluláris rendszereket tanul

mányozták /Wollenberger /1949/; Kahn /1963/; Glynn 

/1964/; Page /1964/; Schwartz /1964/; Repke /1963/; 

/1965/; Moran /1967//.

Eddig az egyetlen sziv-enzimrendszer, amelyet a 

glikozidok mindig és jól reprodukálhatóan befolyásolnak 

a /Na++ К+/ aktiválható ATP-áz, amelyről korábban meg

állapították, hogy az aktiv kationtranszport enzimati- 

kus carrierje /Schatzmann /1953/; /1963/; Glynn /1964/; 

Schwartz és Matsui /1967//.

Digitális érzékeny speciesek szívizmából izolált 

/Na++ K+/ aktiválható ATP-áz enzimrendszert a glikozi

dok rendkívül specifikusan gátolják, pl. az ouabain
-9 —4/vagy Strophantin G/ és digoxin 10 - IO M közötti

koncentráció tartományban, amely megközelítőleg megfe

lel a terápiás koncentrációnak /Schatzmann /1963/; Repke 

/1965/; Schwartz és Matsui /1967//.

Repke és Portius /1963/ kísérletesen igazolták,

celluláris Ca
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hogy a szívizom transzport ATP-áz azonos a digitális recep

torral. Csak a kardioaktiv, kontrakciós erőt fokozó, tehát 

pozitív inotrop hatású glikozidok gátolják az enzimet.

/Glynn /1964/; Matsui és Schwartz /1967/; Schwartz és Lase- 

ter /1964/; Skou /1965//.
3 4* 4*Schwartz és mtsai H -digoxin szívizom Na -K aktivál

ható ATP-áz rendszerhez való kötődését vizsgálta, és azt 

találta, hogy csak a kardioaktiv glikozidok voltak képesek 

versengeni a H -digoxinnal a receptor helyekért, jelezve, 

hogy a transzport rendszer specifikusan érzékeny ezen dro

gokra. /Matsui és Schwartz /1968/; Schwartz és mtsai /1968//.

Az in vitro enzimtanulmányok annak ellenére, hogy a 

glikozidok koncentrációja a terápiás tartományba esett, csak 

közvetett bizonyítékot szolgáltattak a farmakonok in vivo 

hatásmechanizmusára, mivel a kontraktilis rendszer távollé

tében a glikozidok pozitiv inotrop hatását közvetlenül mér

ni nem lehetett. így a glikozidok in vivo és in vitro ha

tásának korrelációja nem volt bizonyított.

1970-ben közölték Besch és mtsai kísérleti eredmé

nyeiket, mely kísérletekben kutyasziven in situ ouabain per- 

fuzióval pozitiv inotrop hatást hoztak létre, és ezt fizio

lógiai módszerekkel regisztrálták, majd ugyanabból a szív

ből enzimpreparátumot készítettek azon célból, hogy össze

hasonlítsák az ouabainnal kezelt szivekből izolált enzim

rendszereket az ouabain nélkül perfundált szivek enzimpre

parátumaival, ill. az azonos koncentrációjú ouabain in 

vitro hatásával. Mivel általánosan elfogadott, hogy a szív-
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izom kontraktilitásának változásai a myocardium sejten be

lüli szabad Ca++ szint fázisos változásai által jönnek lét

re /Winegard és Shanes /1962/; Niedergerke /1963/? Fanburg 

és Gergely /1965/; Katz /1967/; Ebashi és Endo /1968// és 

a myocardiuxnsejt membrán rendszerei igen nagy szerepet ját

szanak a belső ion-milliő regulálásában /Glynn /1964/; Lan

ger /1968//, azt a három membránhoz kötött rendszert izo

lálták, amely az ionregulációért felelős; 

a /Na++ К+/ aktiválható ATP-áz

a Ca felhalmozó rendszer - szarkoplazrnatikus retikulum frak
ció

a mitokondrium

így lehetséges volt a szívizom állapotában létre

jött változásokat összefüggésbe hozni azokkal a változások

kal, amelyek az enzimrendszerek funkciójában létrejöttek. 

Többek között azt találták, hogy az ouabain perfuzió lénye- 

gesen befolyásolta a /Na + К / aktiválható enzimrendszert. 

Aktivitásában erősen szignifikáns csökkenést találtak a 

kontrolihoz képest. Bizonyítékul szolgál még arra, hogy a 

membrán transzport ATP-áz a szivglikozidok receptora az a 

régi tapasztalat, amely szerint a digitális készítmények 

terápiás és toxikus hatásait a szívizomra csökkenteni lehet
i.az extracelluláris К koncentráció emelésével /Holland és 

Sekul /1961/; Reiter és mtsai /1966/; Cohn és mtsai /1967//. 

Igen sok más vegyületről ismeretes, hogy a /Na + К / akti

válható ATP-áz aktivitását gátolja, mégsem hoz létre pozi

tív inotrop hatást. így pl. az oligomicin /Akera, Larsen és
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Brody /1969/; p-kloro-merkuri-benzoát /Matsui és Schwartz 

/1966/; n-etil-maleimid /Portius és Repke /1967/; oktil- 

guanidin /Matsui és Schwartz /1966/, és még egyéb vegyüle- 

tekről leírták, hogy gátolják a /Na++ K+/ aktiválható 

ATP-áz enzimrendszert, azonban ez a gátlás nem specifikus, 

mert a szóbanforgó anyagok sok egyéb enzimrendszert is be

folyásolnak.

Arra vonatkozóan, hogy a szivglikozidok /Na++ K+/

aktiválható ATP-áz gátlása milyen korrelációban van az 

intracelluláris Ca++ tartalék növekedésével, azaz a pozitiv 

inotrop hatással, több hypotézis van /Glynn /1964/, Baker 

és mtsai /1969//. Egyik legjobban alátámasztott elképzelés 

szerint a szivglikozidok konformációs változásokat indukál

nak a /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz enzimrendszeren úgy, hogy 

a Na+ kötőhelyek affinitása megnő Ca++-ra és csökken a Na+- 

ra nézve. Ez a megnőtt Ca++ iránti affinitás egy labilis 

++ tartalékot nyújtana a szarkolemma és valószínűleg a T- 

rendszer belső felszinén, amely Ca++ 

kontrakcióban részt venne. Nem feltétlenül szükséges ezen 

elképzelés szerint, hogy a szivglikozidok egy uj Ca++ poolt 

indukáljanak, már meglévőt is aktiválhatnak, illetve telit- 

he tnek.

Ca

többlet a következő

Kisérleti adatok vannak arra vonatkozólag, hogy a 

szivglikozidok a /Na++ K+/ aktiválható ATP-áz enzimrendszer

ben a Na+ kötőhelyek Ca++ 

litett strukturális változásokat hozzák létre /Lindenmayer 

és mtsai /1970/; Nagai és mtsai /1970//, /Wilbrandt és Kol-

affinitására vonatkozóan a már em-
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ler /1948/у Ltittgau és Niedergerke /1958/; Teiger és Farah 

/1968//.

összegezve, a szivglikozidok kontraktilitás növeke-
± Xdést a szivben a membránhoz kötött /Na + К / aktiválható 

ATP-áz ionkötő hajlamának megváltozása révén okoznának. Ez 

a mechanizmus egy labilis, elektromosan érzékeny Ca -poolt 

hozna létre, amely a szarkoplazmatikus retikulumon kivül, 

de a myocardium sejten belül van. A szarkoplazmatikus re- 

tikulum és valószinüleg a mitochondrium is a szokásos sze

repüket játszanék a relaxáció létrehozásában.

III. PDE /ciklikus 3',5'-nukleotid foszfodiészteráz/

A ciklikus AMP a celluláris métábólizmusban külön

böző szerepet játszik. Az egyik legismertebb hatása az, hogy

mint a katekolaminok mediátora részt vesz a glükogenolizie

hen a foszforiláz "b" kináz aktiválásával, amikor a foszfo-

riláz "b" átalakul foszforiláz "aw-vá /Posner és mtsai

/1962//.

A különböző speciesekből izolált PDE különböző 

szubsztrát érzékenységet mutat. A kutya szivből preparált 

enzim, amelyet kevésbé oldható formában sikerült izolálni, 

viszonylag magas specifitást mutat a ciklikus UMP-re /Hard

man és Sutherland /1965//. Ez az enzim érzékenyebb a metil- 

xantin gátlására, de kevésbé érzékeny az imidazol stimulá- 

lására mint az a PDE, amely kedvező módon hat a ciklikus 

АМР-re. A. marha agyból izolált PDE hidrolizálja ugyan a 

deoxiadenozin 3*,5'-foszfátot, de kb. fele olyan mértékben 

mint a ciklikus AMP-t /Drummond és mtsai /1964//. Az Esche-
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richla coli-bői preparált enzim tulajdonságaiban nem haszon- 

lit az állati szövetből preparált enzimhez, a kisérletek 

is arra utaltak, hogy nem gátolható metilxantinnal /Erana 

és xntsai /1966//.

III.1. PDE reakciómechanizmusa
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/Kukovetz és mtsai /1971//

Sutherland és Rali 1958-ban izolált egy ciklikus 

3#,5'-nukleotid foszfodiészterázt marhaszivből. Az enzim

szöveti megoszlásának tanulmányozásából kiderült, hogy 

ezen enzim a legtöbb szövetben megtalálható, de az agyké

reg mint enzimforrás a leggazdagabb /Butcher és Sutherland 

/1962//. De Pobertis és mtsai /1962, 1963/ a szubcellulá- 

ris frakcionálás technikáját alkalmazva megállapította, 

hogy a patkány agyban a PDE leginkább mikroszőmális és az 

"oldható" aktivitás javarészt az ldegvégzodések belsejében 

koncentrálódott /Cheung és Salganicoff /1966//. A fenti szer

zek olyan eredményeket kaptak, amelyekben az ATP is és a 

plrofoszfát is erősen gátolja a PDE-t, amely arra utal, hogy 

az enzim valószinüleg in vivo gátolt állapotban van /Cheung
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/1966//. Ezt megerősíti Bucher és Sutherland korábban tett 

megállapítása /1962/, valamint Sutherland és mtsai /1962/, 

amely szerint a PDE nagy feleslegben van jelen az adenilát 

ciklázhoz viszonyítva, ugyanakkor egy jól definiálható cik

likus AMP szint van az egyes szövetekben, annak ellenére, 

hogy a ciklikus AMP lebomlása igen gyors.

A PDE különböző fiziológiai ágensekkel szembeni ér

zékenysége, mint pl. a nukleozid trifoszfát, anorganikus 

pirofoszfát és a citrát arra utal, hogy ez lehetséges egy 

kontroll mechanizmus alapja in vivo, bár ennek a pontos 

természete még egyáltalában nincs tisztázva.

A különböző enzimforrásokból nyert PDE enzimrend

szerek némileg eltérő tulajdonságokat mutatnak. A követ

kező táblázat tartalmazza a különböző szövetekből izolált 

PDE néhány eltérő tulajdonságait /Cheung /1967//.

hőmér
séklet
/°С/

pH op
timum

Kmenzim
forrás

spec.
aktivitás

lokalizáció
/М/

6xl0”5 -
- 1x10

partikulá
ris

marha-
sziv

7,93026 -4

nyúl 100.000 g 

szupernatáns
1,2 25 7,5

agy

kutya-
sziv

-44,9x1028 37 8,5-9,2

patkány mikrosző-
mális

l-3xl0“425 82agy

spec, aktivitás: imol hidrolizált CAMP / mg protein

A tulajdonságbeli eltérések az enzimrendszer nem
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kielégito tisztaságából adódhatnak. A PDE tisztításának 

egyik akadálya, hogy a különböző szövetek nem túl gazdagok 

PDE-ban, Bár az agykéreg relative sok PDE-t tartalmaz, a 

szövet magas lipid tartalma megnehezíti az izolálást és a

;•

tisztítást.

A tulajdonságbeli eltérésekre többé kevésbé kielé

gítő magyarázatot ad több kutatócsoport eredménye /Thomp

son W. J. és Applemann M.M. /1971a,b/? Kakiuchi S. és 

Yamazaki R, és Teshima V. /1971/; Rosen О. M. /1970//, 

akik arra a következtetésre jutottak, hogy a PDE a különbö

ző szövetekben heterogén formában van jelen, bár ezen for

mák kölcsönhatásait nem tudták tisztázni. Az enzimrend

szer pontos identifikálását nehezíti az a körülmény, amely

re Cheung /1970, 1971/; Kakiuchi /1970/; Goren és Rosen 

/1971/ mutattak rá, hogy a PDE tartalmaz egy protein fak

tort, amely az izolálás alatt könnyen leválhat. Hrapchak 

/1971/ szerint nem elképzelhetetlen, hogy az enzimaktivitás 

csökkenése vagy elvesztése az említett protein faktor levá

lásának következménye.

A patkány agykéreg preparátumának 30.000 g-s felül- 

uszójából mutatott maximális aktivitást, pH*8 körül.

A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy az enzim
2+ 2+a teljes aktivitáshoz megköveteli a Mg vagy Mn ionok 

jelenlétét. A divalens kationok hiányában a teljes aktivi

tás 1/3 része gátolt. Feltételezik, hogy az enzim aktiv 

formája egy fém-enzim komplex/Cheung /1967//. Bár ezt nem 

lehet általános érvényűnek tekinteni, mert pl. a nyúl agy-
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2+ból izolált enzim gátolható Mg

ciónál, mig a patkány agyból izolált enzim esetében 2 mM 

2+ szükséges a maximális enzimaktivitáshoz. Katz és

Tenenhouse /1973/ kísérleteiből kiderült/ hogy a Mn ionok

jelenléte nemhogy a PDE maximális aktivitását eredményezi/

hanem indirekt módon gátolja is az enzimet. A fenti szerzők

patkány agykéreg adenilét cikláz enzimrendszerét vizsgál-
2+ták/ és azt az eredményt kapták, hogy a Mn 

felhalmozódást idézett elő.

-al kb. 0,8 mii koncéntrá-

Mg

..X

ciklikus AMP

Feltételezésük szerint a cAMP akkumuláció részben

a Mn ionoknak az aaenilát ciklázra gyakorolt direkt hatásá

nak eredménye, de egy másodlagos hatása is szerepet ját

szik, amely szerint gátolja az ADP és ATP hidrolízisét és 

ily módon indirekt gátolja a PDE aktivitást. Az ATP és PP^ 

gátló hatását a PDE-re már korábban leírták /Cheung /1966, 

1967//.

A gátlás úgy jöhet létre, hogy a nukleozid trifosz- 

fátok és anorganikus pirofoszfátok mintegy kelátképző ágen

sekként hatnak a PDE fémionjára. Organikus savak gátló ha

tásának tanulmányozásakor arra az eredményre jutottak, hogy 

azok az anzimrendszernek hatásos inhibitorai. Az izo-citrom-

sav, almasav, oxálecetsav, piroszölősav közepesen gátló ve- 

gyületek, mig az alfa-keto-glutársav, fumársav és borostyán

kősav teljesen hatástalanok. A fenti ágensek gátlásmechaniz

musa mind a mai napig nem tisztázott, mint ahogy az sem tel

jesen érthető, hogy az ATP-vel történő gátlás miért pH füg

gő, mig a PP^-vel történő nem. Egyik elképzelés szerint pH
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változás hatására megváltozhat az enzimmolekula harmadla- 

gos szerkezete oly módon, hogy az ATP az allosztérikus 

helyhez kapcsolódni nem tud, azonban a PP.^ számára ez a 

térszerkezet változás a kapcsolódásban nem okoz akadályt.

A feltevés szerint az aktiv centrum szerkezetére a pH vál

tozás hatástalan. /Cheung /1967//.

Az a tény, hogy az ATP és PP^ megközelítőleg a fi

ziológiai koncentrációban erősen gátolja a PDE-t, arra 

utal, hogy a PDE in vivo erősen gátolt állapotban van. Ezt 

az elképzelést támasztja alá az összes nukleotid trifosz- 

fát, anorganikus pirofoszfát és citrát gátlás vizsgálata 

is. Cheung mérései szerint fél-maximális gátlást lehet elő

idézni 80 pM ATP-vel és 300 pM citráttal. Ugyancsak gátol

ja a PDE enzimrendszert a papaverin is /Fischer /1974//. 

Korábban kimutatták a NaF gátló hatását is, később Katz és 

Tenenhouse /1973/ eredményeik alapján arra a következtetés

re jutottak, hogy a NaF valószínűleg indirekt gátolja a 

PDE aktivitást azáltal, hogy késlelteti az ATP és ADP hid

rolízisét. Hasonló eredményeket közöltek korábban Birn- 

baumer és mtsal /1969/, amikor a NaF hatását vizsgálták az 

adenilát cikláz enzimrendszerre. Vizsgálati eredményeik ar

ra utalnak, hogy a NaF direkt hat az adenilát ciklézra, de 

van egy indirekt hatása is a PDE gátlásával, amely csak ak

kor válik jelentőssé, ha az ATP koncentrációja alacsony.

III.2. Theophyllin hatása a PDE enzimre

A PDE enzim szöveti megoszlásának tanulmányozása
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arra utal, hogy igen sok szövetben megtalálható, és tulaj

donságbeli eltérések is kimutathatók. így nehéz olyan gát

ló hatású vegyületet találni, amely minden esetben mintegy 

azonosítási módszert lehet alkalmazni. Igen sok gátló hatá

sú vegyületet alkalmaztak, ezek közül a legismertebb és leg

jobban vizsgált a theophyllin /1,3 dimetil-xantin/. Butcher 

és Sutherlend /1962// marha szívből izoláltak PDE enzimrend

szert és vizsgálták a theophyllin hatását ezen enzimrend

szerre. Vizsgálati eredményeik alapján arra a következtetés

re jutottak, hogy a theophyllin kompetitive gátolja a PDE-t.

A theophyllin pontos hatásmechanizmusa még a mai napig sem 

teljesen tisztázott, Michaelis-Menten ábrázolása /Lineweaver- 

Eurk/ kompetitiv gátlásra utal.
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A későbbiekben több kutatócsoport hasonló következ

tetésre jutott a theophyllin gátló hatását illetően, de 

teljes bizonyítékot nem tudtak adni, hogy a cAMP növekedé

sét kizárólag a theophyllinnek a PDE-re gyakorolt hatása 

eredményezi. /Kukovetz, W.R. j Pöch, G.I. /1967/; Nayler, 

W.G. /1961/1.

1969-ben Abdulla, Y.M. a human thrombocyta PDE-n 

végzett vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, 

hogy a cAMP növekedés a theophyllin gátló hatásának az ered

ménye. A theophyllin gátló hatását megerősítette Kukovetz, 

Pöch és Wurm /1971/ kísérleti eredményei, amikor a coro- 

nária sima izom membránjában a cAMP koncentráció növekedé

sével járó folyamatokat vizsgálták.

III.3. Coronária tágitó anti-anginás tulajdonságú vegyületek
лГ-Г''hatása a PDE-re

Az angina pectoris leggyakrabban a szív vérellá

tási zavaraival összefüggő jelenségek, meglehetősen komplex 

mechanizmusa révén jön létre. A jelenség lényege mindenkor 

az, hogy a szív kevesebb oxigént kap, mint amennyi oxigén

re aktuálisan szükség van.

A mellkasi ill. szivtáji fájdalom megszüntetésére 

két alapvető lehetőség van:

a. / a szívizom oxigénellátásának javítása

b. / a szív oxigénigényének csökkentése

Ebből következik az is, hogy bár a coronária tágítása ill. 

a coronáriák vérátáramlásának fokozása nagymértékben növel-
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heti a szívizom oxigénellátását, ez az eljárás nem az 

egyetlen lehetőség a szív oxigenizációjának javítására, 

mivel a szivmunka csökkentése vagy a szívizom nyugalmi 

anyagcseréjének mérséklése ugyanazt eredményezheti. Ezért 

helyesebben ma már a szív oxigenizációját javitó, s igy 

az angina pectorisban hatásos gyógyszereket is - a régi 

"coronária tágítok" elnevezése helyett -- összefoglalóan 

"anti-anginás" szereknek nevezik, amely szereknek csak 

egyik csoportja hat a coronária tágítás révén.

Az anti-anginás drogok ezen uj értelmezésének je

lentőségét különösen aláhúzza az a tény, hogy az anginás 

betegek jelentős részének coronáriái jelentős elváltozások 

/pl. sclerosis/ miatt tágulásra képtelenek, ilymódon az 

anginás fájdalom megszüntetésére a coronária-tágitás ré

vén gyakorlatilag nincs lehetőség, és ezekben az esetekben 

a szivmunka csökkentése vagy a szív nyugalmi anyagcseréjé

nek mérséklése a legfontosabb eljárás az oxigenizáció ja

vítására, ill. a panaszok enyhítésére. /D. Palm /1970/; 

Parrat, I. /1969/; Winburg, M. /1964//.

Mivel az anti-anginás tulajdonságokkal rendelkező

vegyületek igen összetett módon fejtik ki hatásukat,
oxicrén ellátás

oxigén szükséglet
olyan biokémiai paramétert találni, amelynek változásából 

önmagában biztosan következtetni lehetne valamely vegyület 

antianginás hatásaira.

hányados kivételével szinte lehetetlena

Kukovetz és mtsai 1970-ben kimutatták, hogy rendkí

vül korszerű és nagyon jelentős a coronária tágitók ill.
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antianginás szerek biokémiai hatásmechanizmusának tisztázá

sában a foszfodiészteráz enzim aktivitására gyakorolt ha

tásuk tanulmányozása. Nagyszámú coronária-tágitó vegyület 

gátolja mind a tisztított, mind a tisztitatlan PDE enzim

preparátum aktivitását, melyet marha-sziv coronáriákból pre

paráltak /Kukovetz és Pöch 1970; Kukovetz 1971/.

Kukovetz, Pöch és Wurm /1971/ a fenti eredményeket 

sokoldauan megerősitették a coronária sima izom membránjá

ban a cAMP koncentráció növekedésével járó folyamatok vizs

gálatával. Magyarázatuk szerint a folyamat lényege, hogy a 

coronária tágitók a foszfodiészteráz gátlása révén a memb

ránban cAMP felhalmozódást hoznak létre.

A cAMP aktiválja a membránhoz kötött protein kináz 

enzimet, amely foszfát csoportokat visz a membrán lipopro

tein komponensére. Ezen lipoprotein-foszfát komplex előse- 

++ bejutását az extracelluláris térből a sejtmemb

ránba azáltal, hogy megköti az extracelluláris Ca++ 

és komplexet alkot velük. Ez a Ca++

"carrier"-ként a befelé irányuló Ca++ 

a közös Ca++- Na+ csatornában megkötődik, 

zárva gátolja a szabad Ca++ és Na+ sejt belseje felé hala

dó áramlást. Mindez az intracelluláris szabad Ca++

giti a Ca

ionokat

komplex nem szerepel

tramszportban, hanem

s a csatornát el-

szint

csökkenését, azaz relaxációt eredményez, és mintegy gátol

ja a Na+ beáramlását, hyperpolarizációt okozva.
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В. Kísérletes rész

+ +I. /Na + К / aktiválható ATP-áz enzim preparálása

Ahhoz, hogy a különböző farmakonok hatását kvanti- 

tative értékelni tudjuk, szükséges olyan ATP-áz enzim pre- 

parálási módszert kidolgozni, amely az alábbi követelmé

nyeknek megfelel*

a. / könnyen beszerezhető enzimforrást igényel

b. / jól reprodukálható eredményeket ad

c. / az enzimpreparátum magas Na,К aktiválhatóságot

mutat

d./ az enzimpreparátum alacsony Mg aktiválhatósá

got mutat

A különböző szövetekből differenciál centrifugálási

technika alkalmazásával előállított szubcelluláris frak

ciók mindegyikében kimutatható az ATP-áz enzimrendszer. A 

legaktívabb ilyen enzimrendszer a mikroszómális frakcióhoz 

kötött. Mivel az izolálandó enzimrendszer membránhoz kötött, 

a különböző technikák alkalmazásával a leglényegesebb lépés 

a sejtmembrán struktúra feltárása. A szövet aprításának o- 

lyan mértékűnek kell lennie, hogy membrán töredékek kelet

kezzenek, de ezen belül a lipoprotein komponensek integri

tása megmaradjon. A membránban kötött enzim izolálását és 

a további tisztítását nehezíti az a körülmény, hogy tökéle

tesen nem szolubilizálható.

Detergensekkel való kezeléssel elősegíthető az old-
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hatóság növekedése, de ilyen esetben számolni kell az akti

vitás elvesztésével.

1.1. /Na++ К+/ aktiválható ATP-áz enzim preparálása vörösvér- 

testből, kutya és borjú szivbol.

Irodalmi adatok alapján célszerűnek látszott előki- 

sérleteket végezni humán vörösvértest membránból preparált 

transzport ATP-ázon. /Post és mtsai /I960//.

A humán vörösvértesteket mostuk 0,15 M NaCl oldat

tal, majd hütött desztillált vizzel hemolizáltuk. A hemoli- 

zátumot centrifugáltuk. A kapott üledéket addig mostuk 

5x10 *M hisztidin-imidazol pufferrel pH*=7, mig szintelen fe- 

lüluszót nem kaptunk. A legutolsó mosási műveletet kővető 

centrifugálás után háromfázisú rendszert kaptunk, amelynek 

középső fázisa tartalmazta a ghostokat. A ghostokat tovább 

mostuk 0,1 M Tris-glicil-glicin pufferrel. Ezt a műveletet 

addig ismételtük, mig szintelen felüluszőt nem kaptunk. Az 

igy nyert üledéket reszuszpendáltuk 0,1 M Tris-glicil-gli

cin pufferben és 2 C°-on tároltuk. Az enzim alacsony Na-K 

aktiválhatóságot mutatott, amely nem volt elégséges a külön

böző farmakonok hatásának kvantitatív értékelésére.

Ezután enzimforrásként kutyaszivet alkalmaztunk. A 

preparálást Schwartz és munkatársai módszerével végeztük

/1971/.

Kutya szív:

Az állat vágásától számított 30 percen belül feldől-
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goztuk a szívizmot. Minden műveletet 0-4 °C-on végeztünk.

A szívizmot megtisztítottuk a zsir és egyéb kötőszövettől.

A preparálás során csak a balkamrát dolgoztuk fel. Az iz

mot apró darabokra vágtuk és az apritást tovább folytattuk 

MSE homogenizálóval 40 sec max. fordulaton, médiumként 

0,25 M szukrózt használtunk, amely 1 mii EDTA-t tartalma

zott. Ezután a szuszpenziót megszűrtük, majd centrifugál

tuk 10.000 g 15 percig. A szupernatánst elöntöttük az üle

déket homogenizáltuk 6x30 sec-ig 0,25 M szurkoz 1 mM EDTA 

oldatban, amely tartalmazott 0,1 % deoxicholátot. A folya

mat erős habképződéssel járt, amelyet néhány csepp oktil- 

alkohollal szüntettünk meg. Ezután az elegyet centrifugál

tuk 30 percig 10.000 g-vel. A centrifugálás után a szuper

natánst gondosan összegyűjtöttük, az esetlegesen benne lévő 

laza "üledéket" 8 x gézen való szűréssel távolitottuk el.

A megszűrt felüluszót centrifugáltuk 65.000 g-vel 60 per

cig. Az Így kapott üledéket ismételt deoxicholátos keze

lésnek vetettük alá, olymódon, hogy szuszpendáltuk 0,25 M 

szukróz-1 mM EDTA oldatban, amely tartalmazott 0,05 % de

oxicholátot. Ezt a műveletet követte a 65.000 g-s centrifu

gálás 60 percig. Ismét az üledéket kezeltük tovább, szusz

pendáltuk 1 mM EDTA oldatban. A nyers enzim preparátum 

-20 °C-ra lefagyasztva hosszabb ideig enzimaktivitás csökke

nés nélkül tárolható. További tisztítási lépésként Nakao sze

rinti NaJ-os kezelést vezettünk be, amely módszer később 

részletesen szerepel. Az Így kapott enzim aktivitása szám- 

értékileg alacsonynak bizonyult, és a ouabain érzékenysége
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alacsony volt.

Ugyanezzel a módszerrel preparáltunk Na+-K+ aktivál

ható ATP-ázt borjú szívből. Az izolált enzim aktivitási ér

téke megegyezett az irodalomban közölt adatokkal. A legér

zékenyebbnek bizonyult a farmakonok vizsgálata szempontjá

ból.

1.2. /Na++K+/ aktiválható ATP-áz enzim izolálása házi sertés 

szívből

Az előzőekben leirt borjú szívből izolált /Na+ + K+/ 

aktiválható ATP-áz enzim megfelelt volna a farmakonok hatá

sának vizsgálatára, de beszerzési nehézségeink a rutinszerű 

preparálást nem biztosították. Kézenfekvőnek látszott a ser

tés szívből történő preparálás, bár erre irodalmi adatok 

nem álltak rendelkezésünkre. Mivel minden szövet más feltá

rást igényel, ezért metodikai módosításokat kellett eszkö

zölni. Mint már említettük, a szövet aprításának olyan mér

tékűnek kell lennie, hogy membrán töredékek keletkezzenek, 

de ezen belül a lipoprotein komponensek integritása megma

radjon. Alapmetodikának a Nick-Sperelakis és Matsui és 

Schwartz módszer bizonyult a legalkalmasabbnak, de mivel a 

szerzők más enzimforrást alkalmaztak, metodikai módosítá

sokat kellett eszközölni a szövet aprítására vonatkozólag. 

Ezért kísérleteinkben lépcsőzetes horaogenizálást vezettünk 

be. A feltárás mértékét a nyers homogenizátum aktivitás 

mérésével ellenőriztük, és az aktivitás mérés eredményei 

alapján határoztuk meg a megfelelő homogenizálási időt és 

a fordulatszámot.
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Az izolálás lépései:

1./ A sertés szivet a vágástól számitott egy órán belül fel

dolgoztuk. Minden további műveletet jéggel hütött közeg

ben végeztük.

A preparáláshoz csak a balkamrát használtuk, ame

lyet a kivétel után azonnal hütött 0,9 %-os NaCl oldat

ba helyeztük.

2,1 Az izom feldolgozása előtt a NaCl-t az izomból 0,25 M

szukróz, 1 irM EDTA neutrális pH-ju oldattal eltávolitot-

tuk többszöri átmosással.

3./ Ezután megtisztítottuk az izmot a kötőszövettől, zsira

déktól, maja aprítottuk.

4./ A feltárást homogén!zálássál végeztük, 16.000 ford. 3x20 

sec~ig. Az alkalmazott homogenizáló médium 9 vol frissen 

készített 0,25 M szukróz, ImM EDTA oldat volt, amely 

tartalmazott 0,1 % Na-deoxicholatot. A feltárást erős 

habképződés kiséri, amelyet néhány csepp oktilalkohol 

hozzáadásával szüntettünk meg. A preparátumot 10 percig

állni hagytuk.

5./ Az igy feltárt enzimrendszert differenciál centrifugá- 

lással tisztítottuk tovább. 800 g 10 perc centrifugálás- 

sal a sejtmag, és egyéb sejtalkotórész pl. miofibrillum 

ülepedett ki. A centrifugálás után az üledéket eldobtuk 

és a felüluszót kezeltük tovább.

6./ 8000 g 15 perc centrifugálással a mitokondrium frakciót
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távolitottuk el. Az igy nyert feltiluszó tartalmazta a

membránhoz kötött enzimrendszert és ezt tisztítottuk

tovább.

7./ Az izolálást 100.000 g 40 perc ultracentrifugálással 

folytattuk. Az üledéket az eredeti izomszövet nedves 

súlya felének megfelelő térfogatú 1 irM EDTA-ba szusz- 

pendáltuk. Az enzimpreparátum gyors fogyasztással 

-20 °C-on hosszabb ideig számottevő aktivitás csökke

nés nélkül tárolható.

A kapott preparátumnak meghatároztuk a Na+- K+ 

aktiválható ill. Mg++ dependens ATP-áz aktivitását. A 

Na+~ K+ aktiválható ATP-áz aktivitás értéke elégséges

nek bizonyult, de számottevő Mg++ ATP-áz aktivitással 

is rendelkezett. Ez zavaró hatás a farmakon kvantitatív 

értékelésénél, ezért a preparátum Mg++ dependens ATP-áz 

aktivitásának további csökkenése érdekében Nakao sze

rinti NaJ-os kezelést végeztünk.

1./ A fenti módszerrel izolált -20 °C-on tárolt enzim pre

parátumot szobahőmérsékleten felengedni hagytuk.

2./ A kezelendő szuszpenzióhoz 1/2 térfogat NaJ törzsolda

tot adtunk. A fehérje denaturáció elkerülése végett az 

adagolást igen lassan /30 perc/ kapilláris segítségével 

végeztük. NaJ adagolás közben az enzim szuszpenziót hi

degen tartottuk és enyhén kevertettük. A NaJ törzsoldat 

6M NaJ-t, 15 xri'í EDTA-t 7,5 nM MgCl2~t, 150 mM Tris-t 

pH=8,3-8,5 tartalmazott.
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3./ A feltisztult oldatot 2,5xtérfogatra, 1,5 térfogat 1 mM 

EDTA /ph=7/ hozzáadásával tovább higitottuk.

4./ Gyengén kevertettük és néhány percig állni hagytuk.

5./ Ezután 35.000 g 20 perces centrifugálás következett.

6./ A centrifugálás után az igen laza üledék tartalmazta a 

vizsgálandó enzim fehérjét. A felüluszó pH-ját ellenő

riztük, amely pH«=8,3-8,5 között volt.

7./ Az üledéket óvatosan apró részletekben 1 mM EDTA oldat

tal hütött homogenizáló csőbe átmostuk. A mosó folyadék 

térfogata kb. a Na-deoxicholáttal kezelt szuszpenzió 

térfogatának kétszerese volt.

8./ A habképződés elkerülése érdekében alacsony fordulatszám 

mellett óvatosan homogenizáltuk a membrán részecskéket

tartalmazó EDTA-s oldatot.

9./ 30.000 g mellett 10 perces centrifugálással ülepítettük 

ki a vizsgálandó enzimet.

10./ A felüluszót elöntöttük és a NaJ teljes eltávolítására a 

mosási műveletet még kétszer megismételtük.

11./ A végső üledéket 1 mM EDTA oldatban reszuszpendáltuk. 

A fehérje koncentrációt 1 mg/ml-re állítottuk be.

12./ Az enzim szuszpenziót kis térfogatonként aceton-szárazjég 

hütokeverékkel azonnal lefagyasztottuk. Az enzim -20 °C- 

on jelentős aktivitás csökkenés nélkül tárolható.
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II. PDE enzim preparálása

A preparálás! módszer követelményei ezen enzim ese

tén is hasonlóak voltak, mint a transzport ATP-áz esetében. 

Könnyen beszerezhető enzimforrást kellett találnunk. Az en

zimpreparálás céljaira legmegfelelőbbnek látszott a marha 

szív. Az izolálási módszer kiválasztásánál fontos volt o-

lyan metodikát találni, amely nem hosszadalmas és mindig 

jól reprodukálható aktivitású enzimet eredményez, mivel a 

farmakonok hatásának számszerű értékeléséhez elengedhetet

lenül szükséges, hogy a vonatkoztatási alap, azaz a gátló 

vegyület nélküli enzimaktivitás állandósága. Szükséges 

volt olyan preparátumot készíteni, amely megfelelő tiszta

ságú, de emellett relative hosszabb ideig tárolható legyen 

aktivitás csökkenés nélkül. A rendelkezésre álló irodalmi

adatok szerint a módszerek az ammonium szulfátos frakció-

náláson alapultak. További tisztítási lépésekként DEAE cel

lulóz oszlopkromatográfia ill. Ca foszfát gél kezelés lát

szott célszerűnek. Két preparálási módszert vizsgáltunk 

részletesebben. Az egyik módszer, melyet Kappiareth G. Nair 

/1966/ alkalmazott kutyaszivből történő 3',5' ciklikus nuk- 

leotid foszfodiészteráz preparálására. A másik módszer 

Butcher és Sutherland nevéhez fűződik /1962/, amely módszer 

enzimforrásként marha-szivet igényel.

II.1. PDE enzim preparálása Kappiareth G. Nair módszerével

A kivett marha-szivet azonnal lehütöttük 4 °C-ra és 

ezután minden műveletet 4 °C-on végeztünk. A szivet a vér-
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tol és a kötőszövettől való tisztítás után feldaraboltuk.

A következő lépésben homogenizáltuk MSE homogenizálóban 

3 percig maximális fordulaton, homogenizáló médiumként 

0,25 M szukrózt alkalmaztunk, amely 0,001 M MgCl2~t tar

talmazott. A homogén!zátumot a maradék kötőszövet eltávo

lítása végett 4-szeres gézen szűrtük. Ezután a homogenizá- 

tumot 4.000 g-vel centrifugáltuk 10 percig. Az igy nyert 

felüluszót ammonium szulfáttal 0,37 telítésig telitettük.

Az ezt követő centrifugáláskor nyert felüluszót 0,62 telí

tésig ammonium szulfáttal kezeltük. Centrifugáltuk és a 

kapott üledéket 0,05 M Tris-HCl pufferben oldottuk, majd 

dializáltuk ugyanilyen oldattal szemben. A dialízist meg

előzően a fehérje koncentrációt 15-20 mg/ml-re állítottuk.

A dialízis során keletkezett precipitátumot centrifugá- 

lással e1távolitottuk, és a fehérje oldatot aceton-száraz- 

jég hütőkeverék segítségével 24 órára lefagyasztottuk. A 

24 óra eltelte után a preparátumot felengedni hagytuk, 

a keletkezett kevés mennyiségű precipitátumot ismételten 

centrifugálással e1távolltottűk. A fehérje koncentrációt 

10-15 mg/ml-re állítottuk, majd etanolos frakcionálást vé

geztünk 4 °C-on. 0,17 telítésig etanolt adtunk a vizes ol

dathoz. A keletkezett precipitátum eltávolítása után -15 

°C-on 0,42 telítésig további etanolt adagoltunk. A kelet

kezett precipitátumot centrifugálással összegyűjtöttük, 

és 0,05 M Tris-HCl pufferben visszaoldottuk. A preparátu

mot ismét lefagyasztottuk 24 órára -20 °C-ra. Felengedés 

után kevés precipitátum keletkezett, amelyet centrifugálás-
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sal távolítottunk el. A felüluszót 0,40 telítésig ammonium 

szulfáttal kezeltük, a kapott üledéket eldobtuk és a felül- 

uszóhoz ammónium szulfátot adtunk 0,60 telítésig. A centri- 

fugálás után kapott üledéket 0,05 M Tris-HCl pufferben visz- 

szaoldottuk, majd ugyanilyen oldattal szemben dializáltuk.

Az igy kapott nyers enzimpreparátum aktivitása nagyon ala

csonynak bizonyult. Mivel a módszer igy is hosszadalmas 

volt, és az ebben a módszerben leirt DEAE cellulóz oszlop- 

kromatográfiának több technikai akadálya volt, igy más mód

szert alkalmaztunk.

II.2. PDE enzim preparálása Butcher és Sutherland szerint.

Extraktum készítés

1./ A marha-szivet a vágástól számított 1 órán belül fel

dolgoztuk. Minden lépést hldegszobában végeztünk, ügyel

ve a hőmérséklet 5 °C körüli biztosítására. A szivet a

vértol és a kötoszöve1161 megtisztítottuk, majd leda

ráltuk.

2./ A ledarált izmot 2 térfogat 0,33 M szukrózt és 1 mM 

imidazolt tartalmazó pH«=7,4-es oldatban 4 x 30 sec-ig 

homogenizáltuk.

3./ Az igy kapott homogenizátumot 4.100 g-vel 15 percig 

centrifugáltuk.

4./ A centrifugálás utáni üledéket eldobtuk és a felüluszót

üveggyapoton szűrtük.
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Ammonium szulfátos frakcionálás

1./ Az extraktumot szilárd ammonium szulfát hozzáadásával 

0,5 telítésre állítottuk be, majd a pH-t IN KOH hozzá

adásával neutrális értékre hoztuk.

2./ A precipitáció kiteljesedésének elérésére a szuszpen

ziót egy éjszakán át hideg szobában állni hagytuk.

3./ A precipitátumot centrifugálással összegyűjtöttük 

/8000 g, 40 perc/.

4./ A centrifugáláskor kapott felüluszót eldöntöttük és

az üledéket felvettük az extrakciós térfogat 15 %-ának 

“3 -3megfelelő 10 M MgSO^ és 10 M imidazol tartalmú 

pH=7,5-ös oldatban.

5./ Az extráktumhoz 0,45 telítésig neutralizált telitett

ammonium szulfát oldatot adtunk.

6./ 30 perces kevertetés után a precipitátumot centrifugá

lással összegyűjtöttük /8000 g, 40 perc/.

7. / Az Így nyert üledéket felvettük az extrakciós térfo

gat 5 %-nak megfelelő 10~*3M MgSO^-t és 10~3M imidazolt 

tartalmazó pH=7,5-ös oldatban.

8. / Az oldatot hideg szobában állandó rázatással 10 M

MgSO^-t és 10 3M imidazolt tartalmazó pH*=7,5-ös oldat

tal szemben dializáltuk /16-18 óra, 4-5-ször csere/.

A dialízis során kis mennyiségű csapadék jelent meg.

9./ A dialízis után az oldatot gyors fagyasztással -20 °C-ra
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lefagyasztottuk.

10./ A nyers preparátumot szobahőmérsékleten felengedni hagytuk 

és 40 percig 20.000 g-vel centrifugáltuk a csapadék eltá

volítására.

11./ Az igy kapott felüluszót ismét lefagyasztottuk és az üle

déket eldobtuk.

DEAE cellulózon való frakcionálás

Az előbbiekben leirt módon nyert nyers enzimpreparátum 

enzimaktivitás mérés eredményei megegyeztek az irodalomban le

irt adatokkal, igy célszerűnek látszott további tisztítási lé

pést bevezetni. Butcher és Sutherland kromatográfiás módszere 

kissé hosszadalmasnak és technikailag nehezen kivitelezhetőnek 

bizonyult, igy néhány egyszerűsítést bevezetve végeztük el a 

kromatográfiát.

1./ A DEAE cellulózt 0,02 M imidazolt és 0,08 M KCl-t tartalma

zó pH«7-es oldattal előkezeltük.

Az igy előkezelt DEAE cellulózt 100 ml ágytérfogatu 

kromatografáló oszlopba töltöttük és hidrosztatikus nyomás

sal tömöritettük.

2./ Néhány ágytérfogat 0,01 M imidazolt 0,08 M KCl-t tartalmazó 

pH*=7-es equilibráló oldatot áramoltattunk át az oszlopon.

3./ Az előkészített PDE preparátumot /0,01 M imidazol 0,08 M 

KCl pH=7 puffer oldatban/ felvittük az oszlopra. 1 g fe

hérjére 0,6-0,8 g száraz cellulózt számítottunk.

4./ Az adszorpciós lépés után a tökéletes frakcionálás érdeké-
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ben két ágytérfogat 0,01 M imidazolt 0,08 M KCl-t tar

talmazó pH«=7-es oldatot áramo Itat tunk át.

5./ Az eluálást 0,02 M imidazolt 0,4 M KCl-t tartalmazó 

pH=6-os oldattal végeztük.

A frakcionáláshoz LKB frakciókollektort használ

tunk.

-3 -36.1 A legnagyobb aktivitású frakciót 10 M imidazolt 10 M 

MgSO^-t tartalmazó pH*=7,5-ös oldattal szemben azonnal 

dializáltuk.

7./ Az enzimet felhasználásig -20 °C-on lefagyasztva tárol

tuk. A tisztitás hatékonyságáról enzimaktivitás méréssel 

győződtünk meg.

III. ATP-áz és PDE aktivitás mérés

ATP-áz aktivitás mérés

Mint ismeretes a tiszta mikroszóma frakció Na+-K+ 

aktiválható és Mg++

Ezen túlmenően a preparátumok még más szennyező ATP-ázt is 

tartalmazhatnak.

A Na+- K+ aktiválható ATP-áz abszolút értékét mérni

dependens ATP-áz enzimet tartalmaz.

nem lehet, mivel a rendszer a tisztitás után mindig rendel-
4*4*kezik minimális Mg dependens ATP-áz aktivitással. A Mg

dependens ATP-áz specifikus gátlószere ez idő szerint nem

ismeretes, de a Na+- K+ ATP-áz specifikus gátlószere a 10

végkoncentrációju Strophantin G /ouabain/.
4* 4 44Mivel ugyanazon preparátum Na - К - Mg ATP-áz ak-

++
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tivitása megmérhető, továbbá a Mg++ 

tivitás külön is megmérhető, a kettő különbségéből a Na+-K+ 

aktiválható ATP~áz aktivitást értékelni tudjuk. Az igy ka

pott Na+- K+ aktiválható ATP-áz aktivitásának azonosításá

ra használtuk fel a ouabaint a fent említett specifitása 

++ dependens aktivitás és a ouabainna gátolt 

aktivitás számértékileg megközelítőleg azonos volt, ami a 

fent leirt módon preparált enzim tisztaságát mutatja.

önmagában ez a követelmény nem elégséges a különbö

ző farmakonok hatásának kvantitatív értékelésére, szüksé

ges még a magas aktivitási arány, melyet a következő kép

let segítségével lehet számolni:

dependens ATP-áz ak-

miatt. A Mg

/Na+-K+-Mq*+ spec.aktivitás/-/Na+-K+-Mg++ •fouabain spec.akt./
/Na+-K+-Mg++ + ouabain spec, aktivitás/

PDE aktivitás mérés

A PDE aktivitás mérésére az irodalom több módszert

is közöl.

1./ Weiss, Lehne Strade módszere /1972/

PDE3',5'AMF > 5 'AMF

miokinaz5'AMP + ATP <e ■> 2 ADP

piruvát kinázADP + PÉP <■ > ATP + piroszölösav

luciferázATP + luciferin adenil-luciferin+pirofoszfát

°2adenil-luciferin adenil-oxi~luciferin + 1^0 + hv

A fenti módszer sok hibaforrást rejt magában a se

gédenzimek használatával, mert a farmakonok gátló hatásának
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mérésekor a segédenzimekre gyakorolt hatását is vizsgál

ni kell, amely zavaró körülmény a kvantitatív értékelés

nél és megnehezíti a rutinszerű mérést. Ezért ezt a mód

szert elvetettük.

2./ Krihna, Weisses Brodle módszere /1968/

A módszer azon a megfigyelésen alapul, amely sze

rint az ATP, ADP, 5'AMP,adenin és anorganikus foszfát kvan- 

titative precipitál ZnSO^ és Ba/OH/^ jelenlétében, a cAMP 

több mint 99,9 % a szupernatáns folyadékban marad. Ezt 

kombinálhatják Dowex 50 H-cserél6 oszlopon történő cAMP 

elkülönítéssel. Miután a kísérletek során kevés 5'AMP ke

letkezésével kellett számolnunk, igy ez a módszer pontat

lannak bizonyult.

3./ Több módszer ismeretes, amely

lását igényli. A radioaktivitás mérésen alapuló enzimakti

vitás mérést megfelelő berendezések hiányában el kellett 

vetnünk.

jelzett izotóp felhaszná-

4./ W.Y. Cheung /1963/ dolgozott ki a DPE enzimaktivitás méré

sére egy folyamatos titrimetriás módszert, amely a cAMP 

és a keletkezett 5'AMP között létrejövő negativ töltésbeli 

különbséget használja fel. A mérés kivitelezéséhez termosz- 

táló feltéttel ellátott folyamatos pH mérő készülékre lett 

volna szükség, amely nem állt rendelkezésre.

5./ Sutherland és Butcher módszere /1962/ szerint a cAMP 5'AMP- 

vé alakulása után excess 5' nukleotldáz /Crotalus atrox ve- 

non/ használatával a felszabadult anorganikus foszfátot ha-
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tározzák meg. Ez a módszer kivitelezhető volt. A PDE enzim 

preparálás! módszerének kiválasztásakor az enzim tisztaságá

nak ellenőrzésére ezt a módszert használtuk. Gyors és pontos 

módszernek bizonyult, azonban beszerzési nehézségeink adód

tak, mert a Sigma cég az általunk használt tulajdonságú és 

tisztasági fokú 5' nukleotidáz gyártását beszüntette. így uj 

módszert kellett kidolgoznunk. Irodalmi adatok nem álltak 

rendelkezésre, de elvileg kivitelezhetőnek látszott az a 

megoldás, ha a keletkező 5' AMP mennyiségének mérésére se

gédenzimként alkalikus foszfatázt alkalmazunk.

III.1. ATP-áz aktivitás mérés, Strophantin G hatásának vizsgálata

A vizsgált enzim specifikus aktivitását az ATP' 

reakcióban felszabadult foszfát mérése alapján határoztuk

ADP+Pi

meg.

1./ Az ATP hidrolízist a következő millioben végeztük? 

1 ml Na+-K+-Mg++ keverék, ill. /összetétele:

Mg keverék 2 mM MgCl2 

ÍOO mM NaCl

8 mM KC1

1 mM EDTA

50 mM Tris puffer pH=7,4/

0,5 ml deszt. viz + ouabain 

0,1 ml enzim fehérje /100 jag/

A fenti reakció elegyet, hogy a drog és az enzim kapcsoló

dás létrejöjjön 37 °C-on 10 percig elöinkubáltuk. Az előin- 

kubálás után a rendszerhez 0,4 ml /1,5 mM/ Tris-ATP 

szubsztrátot adtunk és a hidrolízis végett újabb 10 percig
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37 °C-on inkubáltuk. A fenti folyamat egyenletességét 

Vibroterm készülékben történő rázatás biztosította.

Az enzimreakciót 2 ml hideg 10 %-os TCA hozzáadásá

val állítottuk le. Ezután a reakció elegyet a fehérje tel

jes precipitálódása végett 5 percig 0 °C-on tartottuk, majd 

szűrtük.

Az ATP Önhidrolizisének mértékét, valamint a rend

szerben nem ATP-bol származó foszfátok mennyiségét kontrol

lok beállításával ellenőriztük.

A felszabadult foszfát mennyiségének meghatározása 

a О °C-on tartott szürletből Eibl módszerével történt /1969/. 

0,5 ml szűriét 

4,7 ml deszt. viz

0,2 ml 0,375 %-os Triton x-100 oldat

0,6 ml 2,5 %-os kénsavas ammonium mollbdenát

25 perc eltelte után az abszorpció mértékét 

660 nm-nél mértük.

A specifikus aktivitás értékét uM P^ /mg protein/óra egy

ségben adtuk meg.

III.2.a./ PDE aktivitás mérés 5' nukleotidáz segédenzimmel

A PDE aktivitás mérés reakció egyenletes

5' nukleotidázPDE » 5' AMP »adenozin + P.^

A folyamatban keletkező P^ kvantitative mérhető, 

mennyisége equivalens a PDE hatására keletkezett 5* AMP-

cAMP

Ennek

vei. így közvetett utón a P^ mérésével a PDE aktivitásra 

kaphatunk felvilágositást.
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Az aktivitás mérés kivitelezése

Az aktivitás követése három lépésből áll:

1, / cAMP-ből PDE által katalizált reakcióban keletkező 

5' AMP /ebben a lépésben alkalmaztuk a theophyllint 

és a drogokat/

2, / 5' AMP-bol 5'nukleotidáz hatására keletkező PA

3. / A keletkező P^ mérése

ad 1./ A PDE reakciót a következő miIlieben végeztük: 

0,1 ml keverék /összetétele: 4 mM MgClj

80 mM Tris-HCl pH«=8/

0,4 ml deszt. viz + drog 

0,02 ml PDE /100 yg/

A fenti reakcióelegyet, hogy a drog és az enzim kap

csolódása létrejöjjön 37 °C-on 10 percig előinkubál- 

tuk. Az előinkubálás után a rendszerhez 0,1 ml cAMP 

/1 mM/ szubsztrátot adtunk.

Az elegyet újabb 10 percig 37 °C-on inkubáltuk.

Majd ezt 5 perc О °C-os hűtés, és 5 perc 37 °C-os 

előinkubálás követte.

ad 2,1 A reakcióelegyhez 100 yg 5' nukleotidáz segédenzimet 

adtunk.

Inkubáltuk 20 percig 37 °C-on. Az enzimreakciót 1 ml 

10 %-os TCA-val állítottuk le.

ad 3./ A reakcióelegyet szűrtük és a szürletből történt a

felszabaduló foszfát meghatározása Eibl szerint, amely

módszert már korábban leirtunk.
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b. / PDE aktivitás mérés alkalikus foszfatáz segédenzinunel

Az aktivitás mérést ugyanolyan millioben végeztük, 

mint 5' nukleotidáz segédenzim esetében. De ez esetben se

gédenzimként 0,4 ml alkalikus foszfatázt /100 yg/ alkalmaz

tunk, és az inkubálási időt 30 percre emeltük.

A specifikus aktivitás értékét yM P^/mg protein/óra 

egységben adtuk meg.

A PDE enzimológiai karakterizálására a theophillin 

gátlásának mértékét vizsgáltuk. Eredményein megegyeztek az 

irodalomban leirt adatokkal, amely szerint a fenti drog 

4x10”végkoncentrációban 60 %-os gátlást hoz létre.

A kísérleteinkben a fehérje meghatározásokat Lowry 

módszerével végeztük /1951/.
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IV. Eredmények és azok értékelése

/Ка+-К+/ aktiválható ATP-áz gátlása BA 403, Papa

verin, HE 36, HE 165, 1853 KP, HG 486, BA 332 jelzésű

farmakonokkal.

Az alábbiakban feltüntetett értékek a standard de

viációval megadott átlagok. A drogok esetében a számított

K+ - Mg++ aktivitás átlag értékére vonatkoz-+%-okat a Ka

tattuk.

BA 403: Papaverin: értékelésére használt enzim vonatkozta-
mmamtmm ib— i «»" ■— ч «в»«» - > «ивi ■' ui ■■ ттгтшч —i,»«i• ■--

tási aktivitás értékei a következők:

Átlag átlag-stdátlag+std% % %

17,13+0,549 103,23 96,82ÍOO 17,67 16,58

A HE 36: HE 165: értékelésére használt enzim vonatkoztatási

aktivitás értékei a következők:

Átlag átlag+std átlag-std% % %

16,75+0,211 101,25 16,54 98,74100 16 ,96

A 1853 KPsHG 486: BA 332: értékelésére használt enzim vo

natkoztatási aktivitás értékei

a következők:

Átlag átlag+std átlag-std% % %

17,6817,52+0,164 100,93 17,36 99,06100
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1853 KP

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % % %

M

-3 12,09+0,229ÍO 69,01 12,32 70,32 11,86 67,69

-4 12,22+0,153ÍO 69,75 12,38 12,0770,66 68,89

lO~5 13,33+0,094 76,08 13,42 13,23 75,5176,60

-6ÍO 13,76+0,249 78,54 14,01 13,51 77,1179,97

-710 14,06+0,192 80,25 14,25 81,36 13,86 79,11

-810 15,31+0,255 87,39 15,57 88,87 15,05 85,90

_ 3
A fenti drog 10 - ÍO ’ M végkoncentrációban fejti ki-4

gátló hatását.
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Papaverin

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % %%

M

-410 15,21+0,165 88,79 87,8015,37 89,73 15,04

-510 16,22+0,153 16,0794,68 93,8416,37 95,63

-610 15,42+0,244 90,02 91,49 15,17 88,5915,66

-710 15,85+0,169 92,53 16,02 93,59 15,68 91,56

-810 11,88+0,161 69,35 12,04 70,34 11,72 68,44

-910 16,81+0,167 98,13 16,97 97,1799,14 16,64

-8A fenti drog, az ATP-áz enzimaktivitást a 10 M vég
koncentrációban gátolta, amelynek következtében az enzim ak
tivitás 69,39 %-ra csökkent.
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HE 36

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % %%

M

-42 . 10 1,72+0,125 10,27 1,85 1,6011,04 9,53

-410 2,18+0,080 13,015 2,26 13,49 2,10 12,54

-55 . ÍO 4,29+0,011 25,61 4,30 25,67 4,28 25,55

-510 8,31+0,098 49,61 8,41 50,21 8,21 49,01

-610 15,27+0,135 91,16 15,40 91,94 15,13 90,32

-4A fenti drog a 2«10 M végkoncentrációban csökken
tette az aktivitást a legnagyobb mértékben, ennek következ
tében az aktivitás 10,27 %-ra csökkent.
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HE 165

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % % %

M

-510 13/07+0,205 78,03 13,28 79,28 12,87 76,83

-6 I
10 13,89+0,152 82,93 83,8214,04 13,74 82,03

-710 13,78+0,083 82,27 13,86 82,75 13,70 81,79

-810 13,81+0,143 82,45 13,95 13,67 81,6183,28

-5A fenti drog hatását 10 M végkoncentrációnál maga
sabb tartományban nem tudtuk vizsgálni, miután a drog ennél
magasabb koncentrációban az enzim számára optimális ionmilliS- 

ben oldatból kivált.

c5
1Л

'ГО

>
<

100 ■

90

80

10

*0
10 9 8 7 6 5 -log[D]M



51

BA 332

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag « % %

M

-410 10,23+0,355 58,39 10,59 60,45 9,88 56,39

-5ÍO 12,04+0,973 68,73 11,0713,01 63,1874,26

Ю"6 12,65+0,511 72,20 13,16 75,07 12,14 69,29

-710 12,39+0,579 70,71 12,97 74,03 11,81 67,41

-810 12,75+1,002 72,77 13,75 78,48 11,75 67,07

-4A fenti drog a 10 M végkoncentrációban gátolta az
enzimet.

Ж

у
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НС 486

Koncent
ráció átlag

-std
átlag
+stdÁtlag % % %

M

-4ÍO 15,75+0,483 89,89 16 ,23 15,2792,64 87,16

-510 15,41+0,495 87,96 15,91 90,81 15,17 86,59

-610 15,67+0,178 89,45 15,85 90,47 15,49 88,41

-710 13,50+0,510 77,05 74,1414,01 79,97 12,99

-810 14,17+0,920 80,88 15,09 86,13 13,25 75,63

-910 13,64+0,197 77,85 13,84 79 ,00 13,44 76,71

-7 -9A fenti drog 10-10 M végkoncentrációban fejti ki
gátló hatását.
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BA 403

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % % %

M

-4 16,96+0,17910 99,06 17,14 100,05 16,78 97,96

-5ÍO 16,82+0,510 98,24 17,33 101,17 16,31 95,21

-610 17,05+0,155 99,58 17,20 100,40 16,89 98,63

-710 16,96+0,102 17,0699,06 99,59 16,86 98,42

A fenti drog, mint a táblázat adataiból kitűnik, nem 

fejtett ki gátló hatást az enzimrendszerre.
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3',5' ciklikus foszfodiészteráz gátlása BA 332, HE 165 

HE 36 jelzésű farinak on okkal

Eredmények

Az alábbiakban feltüntetett értékek átlag értékek 

a standard deviációval. A drogok esetében a számított 

%-okat a PDE aktivitás átlag értékére vonatkoztattuk.

PDE aktivitás

Átlag átlag+std átlag-std% % %

28,40+0,76 ÍOO 29,16 102,67 27,64 97,32

V. .

/
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BA 332

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % % %

M

-44 • 10 12,70+0,563 

13,50+0,855 

16,52+0,618 

21,70+1,389 

24 ,13+0,330 

25,77+0,403 

26,18+0,280

44,72 46,7313,27 12,14 42,75
-43 *10 47,54 14,35 50,53 12,64 44,51
-42 • ÍO 58,17 17,13 60,32 15,90 55,99
-410 76,41 23,08 81,27 20,31 71,51
-510 84,96 24,46 86 ,13 23,80 83,80
-6ÍO 90,74 26,18 25,3792,18 89,33
-710 92,18 26,46 93,17 91,2025,90

-4A drog a 4.10 végkoncentrációban fejtette ki gátló
hatását.
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HE 165

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % %

M

-55 • 10 13,32+0,588 46,90 13,93 48,94 44,8912,75

-5 14,40+0,25810 50,70 49,7914,66 51,62 14,14

-610 18,91+0,250 66,58 19,15 65,6767,43 18,65

-710 24,50+0,323 86,27 24,82 85,1187,39 24,17

-810 27,60+0,504 97,18 28,10 95,3998,94 27,09

-5A drog az 5.10 M végkoncentrációban gátolta az en
zimet.
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HE 36

Koncent
ráció átlag

+std
átlag
-stdÁtlag % %

M

-44 • 10 15,34+1,016 54,01 16,36 57,61 14,33 50,46

-410 22,13+1,112 77,92 23,24 81,83 21,02 74,01

КГ5 25,27+0,866 88,98 26,14 92,04 24,40 85,91

-610 28,14+0,533 99,08 28,67 100,95 27,61 97,22

-710 26,27+1,054 99,54 29,32 103,24 27,21 95,81

-4A drog a 4.10 M végkoncentrációban gátolta az enzimet.
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