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1. BEVEZETÉS

A sertéshús minőségének alakulásában jelentős szerepe van

az elektromos sokk okozta elváltozásnak. A vágóhidakon az el

véreztetés előtt az állatokat "elkábítják". Ezt rendszerint

elektromos sokkal valósítják meg: elektromos kábítóberendezés

sel van felszerelve a legtöbb vágószalag. A sokkolás módja je

lentősen hozzájárulhat a húsminőség romlásához.

A sertéshúsok minőségük tekintetében jelentősen eltérhet

nek egymástól. Ezek a minőségi eltérések a konkrét esetben 

feltehetően egyidejűleg több okra vezethetők vissza. Ezen okok 

között szerepelhetnek genetikai tényezők, és a tartással 

gással kapcsolatos körülmények. A sertéshús felhasználásában a 

húsminőség-vizsgálat meghatározó jellegű. Elsősorban a 

"stresszérzékeny" sertések előfordulása teszi ezt szükségessé. 

Ezen. sertések húsminősége - elsősorban a vágással együtt járó stressz

hatások következtében - a használhatatlanságig romolhat. Ez

vá -

összefüggésben van azzal, hogy a sokkhatások következtében ug

rásszerűen emelkedik a vérben a katekolaminok koncentrációja.

A túl hosszan tartó, különösképpen az ismételt kábítás jelentő

sen károsítja a hús minőségét. A stresszérzékeny sertések ese

tében ez a károsodás sokkal nagyobb mértékű. A vágóhídi körül

mények között a kábítás hatása is előidézhet a stresszérzékeny

állatok húsminőség-romlásához hasonló változást.
2 +Az izomsejtek specifikus funkciójában a Ca -nak alapvető

2 + többek között a kontrakciósszabályozó szerep jut. A Ca
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rendszer fehérjéivel kapcsolatba lepve ezek egyikének konformációját 

megváltoztatva idézi elő a kontrakciót. A Ca 

lyozásában pedig a szarkoplazmatikus retikulumnak van első

rendű szerepe. Mérési adatok igazolják, hogy a stresszérzé- 

keny sertés szarkoplazmatikus retikulumában a Ca

2 + szint szabá-

2 + kiáram-
2 +lás fokozott, a felvétel gátolt. Minthogy a Ca felvételé-

2 + 2 +ATPáz a felelős, feltehető, hogy a Ca 

játságaiban eltérés mutatkozik. Kézenfekvőnek látszott, hogy 

megnézzük, a kábítás okozta húsminőség romlás összefügg-e az 

SR funkcionális változásával.

ért a Ca ATPáz sa-

Azt a kérdést vizsgáltuk, hogy befolyásolja-e a kábítás 

módja a szarkoplazmatikus retikulum (SR) Ca 

nak preparálhatóságát, kristályos!thatóságát,specifitását,

fölvevő képességét.

32 vágósertés hosszú hátizmából (m.longissimus dorsi) 

vettünk mintát. 16-ot "kíméletesen" kábítottuk, 16-ot pedig 

"durván". Végső következtetésünk az, hogy bár a "durva" kábí

tás a stresszérzékeny állatok húsához hasonló húsminőség rom

lást idézett elő, ez nem mutatkozott meg az SR Ca 

lajdonságaiban. Következésképpen a durva és húsminőséget 

rontó kábítás a stresszérzékenységnek vagy nem modellje, vagy

2 + - függő ATP-ázá-

2 +ill. az SR vezikulumok Ca

2 + ATPáz tu-

2 +stresszérzékenység velejárójaként ismert Ca 

eltérés nem elsődleges ok, hanem más funkcionális változás

háztartásbeli

következménye.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A stresszérzékenység

A sertés "stresszérzékenység" (Porcine Stress Syndroma, 

PSS) fogalma a halottánnal végzett altatás során tapasztalt 

viselkedéshez kötődik /Eikelenboom és Minkema, 1974/.

Normális viselkedésnek tekinthető, ha az altatott állat 

vázizmai relaxált állapotban vannak. Ezzel szemben a "halo- 

tán érzékeny" sertésekre jellemző, hogy az altatás feltétele

itől függően, több-kevesebb idő elteltével izomkontrakció 

fejlődik ki. A kontrakció a combközelítő izmoktól kiindulva 

kiterjedhet a teljes vázizomzatra.

A halotánérzékenységet gyakorlatilag a stresszérzékenységgel

azonosítják.

Azokat a sertéseket, amelyek az altatás során "halotán reak

ciót" mutatnak halotán pozitív (Hal+), a normálisan alvókat 

pedig halotán negatív (Hal-) egyedeknek nevezik.

A halotánérzékenység öröklődő tulajdonság. Meglétéért egyet

len lokusz (HAL) felelős /Olliver és mtsai, 1973; Minkema és 

mtsai , 1976; Smith és Bampton 1977/, amely szoros génkapcso

latban áll a vértipus egyes faktoraival /Jorgensen, 1981; 

Andresen, 1981; Rasmusen, 1981; Imlah, 1982; Juneja és mtsai,

1983/.

A tulajdonság recesszív. A mutáns alléi (n) kétszeres

jelenléte esetén lesz az egyed halotán pozitív. Az nN, NN

allélpárok normális altatási viselkedést vonnak maguk után.
A PSS-el szerte a világon foglalkoznak. Ennek oka, hogy

előfordulásának jelentős gazdasági kihatása van. A stressz

érzékenység okozta gazdasági kárt két fontos összetevő ala-
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kitja. Az egyik, hogy a PSS nagyobb gyakorisága együtt jár

az elkerülhetetlenül előforduló erős környezeti ingerek ha

tására (pl. szállításkor) bekövetkező nagyobb arányú elhul

lással .

2.1.1. A stresszérzékenység tünetei

A stresszérzékeny sertésen erős környezeti inger hatására a 

következő tünetek fejlődnek ki. Izomremegés, nehézlégzés, 

cianózis. Az állat kifeszitett lábakkal áll, néhány perc el

teltével felbukik. Nyitott szájjal, kapkodva lélegzik, végtag - 

jait görcsösen kinyújtva oldalán fekszik. Az elhullás rend

szerint 10-20 perc elteltével következik be.

Ezek a tünetek halotánnal végzett altatás során is kialakul

hatnak. További jellegzetessége ennek a jelenségének a magas 

testhőmérséklet. Erről kapta a malignus hipertermia /МН/ el

nevezést, amelyet először a humán gyógyászatban írtak le

/Brown, 1954/.

A malignus hipertermia nem kellő körültekintéssel végzett 

altatás esetén gyakran halálos kimenetelű. Ez a kórkép ismert 

a macska és kutya fajban is /de Jong és mtsai 1974; Short és 

Paddleford 1973; Bagshaw és mtsai, 1978/.

Sertésen suxamethoniummal végzett altatásnál is tapasztalták 

/Hall és mtsai 1966/.

2.2. A húsminőség

A PSS szorosan összefügg egy húsipari, illetve kereske

delmi vonatkozású fogalommal is, nevezetesen a húsminőséggel.

A stresszérzékeny egyedek vázizomzata az elvéreztetés után a 

felhasználás szempontjából csökkent értékű húst szolgáltat;

ez a gazdasági kár másik összetevője. A káros húsminőségnek
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két megjelenési formája van: a PSE és DFD minőségek, melyek 

nevüket külső megjelenésükről kapták (Pale, Soft, £xsudative

lágy, vizenyős; £ark, £ast, Dry = sötét, kemény, száraz).= sápadt

2.2.1. A PSE hús jellemzői

Örökletes alapja mindkettőnek azonos. A vágást megelőző kör

nyezeti feltételeken múlik, hogy melyik alakul ki. A PSE hús 

jellemzői: Elvéreztetés után a húsban mért hőmérséklet magasabb

ra emelkedik a normálisnál, a pH gyorsabban csökken és hamarabb 

éri el minimum pontját, a rigor mortis hamarabb áll be.

A hűtés során nagyobb mennyiségű vizet veszít. A lehűlt hús 

friss metszésfelületéről visszavert fény intenzitása, a ve

zetőképesség és a dielektromos veszteség nagyobb.

2.2.2. A DFD hús jellemzői

A DFD minőségű húsnál is a mért hőmérséklet magasabb, a rigor 

mortis gyorsabban áll be, a pH-esés is gyors, de a pH-minimum 

magasabb a normálisnál. A hűtés során alig van vizveszteség, 

a lehűlt hús friss metszésfelületéről visszavert fény inten

zitása, a vezetőképesség és a dielektromos veszteség kisebb a 

normálisnál.

2.2.3. A káros húsminóség biokémiai háttere

A káros húsminőség biokémiai háttere sok tekintetben 

tisztázatlan. A hús normális érése során az izomsejtek oxi

génellátásának megszűnte után a glikolizis felgyorsul. Felte

hetően az ATP lebomlik anélkül, hogy valamilyen biológiai 

funkcióban hasznosulna. Energiája hővé alakul. /А kérdést ér

demben még nem vizsgálták meg./ Az izom felmelegszik. A tér-
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melődő tejsav az izomsejtekből nem tud eltávozni. Az izomban 

mérhető pH értéke csökken. A glikolízis az elvéreztetés után

4-6 órán keresztül termel ATP-t. Kezdetben gyors, majd egyre 

lassuló ütemben. Eközben az ATP koncentráció csökken, az ak- 

tin-miozin kapcsolat fokozódik, kialakul a rigor. A kezdet

ben felmelegedett izom hőmérséklete fokozatosan csökken. A 

pH csökkenés gyakorlatilag a rigor beáltáig tart. Rendszerint 

5,8 - 5,4 közötti értékre. Az eddigi eredmények szerint a PSS 

és normális sertések között különbség van a glikolízis sebes

ségében. A stresszérzékeny állatokban az elvéreztetést követő

en többszörös a tejsavtermelődés üteme, de sokkal hamarabb 

lecsökken. Átlagosan 2 óra alatt kialakul rigor, ill. a pH mi

nimum .

Az érési folyamat lefolyását számos a vágást megelőző 

és követő körülmény befolyásolja. Hatásukra a fentiekben le

írt PSE és DFD minőség egyes jellemzői is kialakulhatnak.

A környezeti hatások közül azok, amelyek az energiatartalékok 

felhasználásához vezetnek (pl. hosszantartó szállítás, hideg, 

éheztetés) a DFD jelleget hozzák felszínre, az elvéreztetést 

közvetlenül megelőző műveletek pedig (durva felhajtás, kábí

tás), amelyek az energiatartalékok mobilizálását indítják el, 

a PSE kialakulásának kedveznek. PSS sertésből sohasem lehet

kifogástalan húst nyerni. Kedvezőtlen körülmények hatása a 

minőséget tovább ronthatja. Még az egészséges sertések is 

csak akkor szolgáltatnak megfelelő minőségű húst, ha a kör

nyezeti feltételek kedvezőek.
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2.2 Л. A húsminőség jellemzésére szolgáló módszerek

Gazdasági szempontból nélkülözhetetlen a húsminőség meg

állapítása. Erre napjainkig több módszert dolgoztak ki. Ezek 

a gazdasági érdekeltség szempontjából, valamint a minősítés 

célja és módszere szerint két csoportba oszthatók: az élő 

állaton végzett vizsgálatokra, és amelyekre vágás után kerül

het sor. Az élő állatokon végzett vizsgálatok elsősorban a 

stresszérzékenység előrejelzését célozzák. Ez a minősítés el

sősorban a tenyésztők érdekeit szolgálja, a tenyészállat ki

választás egyik szempontja. A genetikai különbségeket kell, 

hogy tükrözze. Ilyen módszer a halotánteszt, a vérszérumban 

előforduló izomeredetű enzimek meghatározása (CK, LDH) és a 

vértipus meghatározás. Biopsziával vett izommintából végzett 

vizsgálatok is nyújthatnak hasznos információt, ezek azonban 

nincsenek kellően kidolgozva.

A vágás után történő vizsgálatok a húsipari felhasználás 

módjának megválasztása érdekében szükséges. A hús pillanat

nyi felhasználhatóságának értékét kell becsülnie, függetlenül 

attól, hogy a genetikai és környezeti tényezők milyen kölcsön

hatásának függvénye. Ilyenek a pH mérés, a vágásfelületről 

visszavert fény intenzitás mérése (az un. Göfo és Spekol ér

tékek), a "rigor" mérés, a nyírófeszültség Cbágósság" ) méré

se, a csepegési veszteség mérése, a vezetőképesség és a di- 

elektromos állandó mérése. (Az utódok vágása után történő 

vizsgálat eredményeit megpróbálták tenyészérték becslésre is 

felhasználni, ez azonban, mivel nem volt megfelelő kísérleti 

háttérrel megalapozva, nem váltotta be a hozzáfűzött reménye

ket) .
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2.2.4.1. A halotán teszt

Alkalmazása lehetővé teszi az nn genotípusa egyedek 

külön kiválasztását a nN és NN genotipusú egyedektől. Teszt

párosítással a heterozigóták is felismerhetők.

Kivitelezése nincs egységesítve. 8-12 hetes korban 

szokták végezni. Lélegeztető maszk segítségével 3-5 %-os 

narkotán tartalmú levegőt vagy oxigént lélegeztetnek be 3-5 

percig, ill. H + sertéseknél a reakció első biztos jeléig.

A reakció nem zajlik teljesen egységesen, ezért a próba vég

zése gyakorlatot igényel. A levegővel történő altatás esetén 

leggyakrabban 1 és 2 perc között kezdődik el az izomgörcs 

kialakulása, de előfordul, hogy szinte azonnal a maszk ráhe- 

lyezése után, illetve az is, hogy 3 perc eltelte után. A 

maszk felhelyezésétől az elalvásig az állat védekezik. Az 

ilyenkor megfigyelhető végtagmozgás elfedheti a reakció kez

deti tüneteit. Ez olyan egyedeknél fordul elő, melynél szin

te azonnal megkezdődik az izomtónus növekedése. Ilyenkor 

előfordul a túlaltatás, és az állat elpusztul. Ez a próba e-

gyik súlyos nagatívuma.
2,2.4.2. Szérum enzim aktivitás mérése

A szérum izomeredetü enzimeinek aktivitás növekedése

PSS indikátor. A CK és LDH meghatározása a legáltalánosabban 

használt eljárás. Hibája, hogy számos egyéb, mindig fennálló 

és változó körülmény befolyásolja a kialakuló aktivitásérté

keket (az állatok egymásra gyakorolt hatása, a vérvétellel 

kapcsolatos stressz stb.). Ezért nem lehet olyan állandó kü

szöbértéket megadni, amely minden esetben elválasztaná egy

mástól a normális és PSS állatokat.
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2,2.4.3. Vértipus meghatározás

A vértipus meghatározás jól használható információt

nyújt, ha halotán vizsgálattal, mint kontrollal együtt vég-

S, H és Po2 vér

csoport marker lokuszok kapcsoltak a Hal lokisszal. A halo

tán vizsgálat kontrollként a rekombináns egyedek miatt 

szükséges. A vércsoportvizsgálat alkalmazásával a genotipus 

meghatározásához sok esetben nem szükséges tesztpárositás. 

2.2.4,4. Biopsziás mintavétel

zik. Erre az ad alapot, hogy a PHI, PGD

Az élő állatból történő izomminta vételt biopsziás esz

közzel végzik. Az így kivágott szövetdarabból végeztek pH 

mérést, pigmenttartalom mérést, glikogén, glukóz, tejsav, 

ATP, IMP koncentráció mérést, valamint szövettani vizsgála

tokat végeztek. Biopsziával vett izomminta alapján végezhető 

minősítési eljárás nincs kellőképpen kidolgozva.

2.2.4.5. Elvéreztetés után alkalmazott minősítési eljárások

A vágóhídon az elvéreztetés után a hasított féltesten, 

ill. izommintán végeznek méréseket.

A pH mérés standard feltételek között informativ módszer.

Szinte minden előforduló környezeti hatás befolyásolja ala

kulását, ez csökkenti használhatóságát. Ennek ellenére a 

húsminősítés legáltalánosabban használt paramétere. Az el

véreztetés után 45 percell mért pH érték a pHp a 24 óra el

teltével mért a pH2 elnevezést kapta. Ha a p H 5,8 és p H ^ - pH2^=

ha pedig pH2>5,8 és pH^- pH2^ 0,3 a hús DFD minő-0,4, a hús PSE

ségű .

A felületről visszavert fény intenzitásának mérésére 

Göfo vagy Spekol készüléket használnak. Vágóhídi mérésre csak
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Göfo készülék alkalmas. /Saját áramforrással működő, kismé

retű készülék, amelyet speciálisan a húsminőség vizsgálatára 

fejlesztettek ki./ Ennek skáláján a nagyobb visszavert inten

zitásnak a kisebb számok felelnek meg. A 0-tól 100-ig futó 

beosztás a 60-85-ig tartó intervallumában normál, az ennél 

kisebb értékek PSE, az ennél nagyobb értékek pedig DFD mi

nőségre utalnak. A mérés az elvéreztetéstől számított 6-8 

óra eltelte után ad használható információt.

A csepegési veszteség /Csv./ az első 24 órában az izom

ból spontán kifolyt folyadék mennyisége a friss nedvesizom 

tömeg százalékában kifejezve:

PSE 7,5% Csv . DFD 2,5% Csv .

A dielektromos veszteség mérése szintén 6-8 óra elteltével 

informativ. Az erre kifejlesztett mérőműszeren szines fény

források jelzik a hús minőségét.

2.2,4,6. A jelenleg használatos húsminósitési tesztek érté-

kelése

A mérési módszerek egymással gyenge 0,3-0,6 korrelációs 

koefficienssel jellemezhető mértékben állnak egymással ösz- 

szefüggésben. Feltehetően azért van ez igy, mert mindegyik 

módszer a PSS valamelyik tünetéről ad információt, miközben 

a jelenség lényege nem ismert. A tünetek számszerűsített ki

fejezői, a mérési adatok pedig természetesen számos, a PSS- 

től független hatás befolyása alatt állnak. A megoldás csak 

a stresszérzékenység biokémiai alapjainak feltárásától várható.
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2 + szerepe a stresszérzékenység kialakulásában2.2.5. A Ca

A Halotán érzékenység molekuláris alapjainak tisztázá

sához bizonyosan hozzásegíthetnek a Mg 

kapcsolatos vizsgálatok eredményei.

A hetvenes években már többször is megkísérelték a 

MgC^-t, ill. MgSO^-t 

potának megelőzésére /pl. Sair et al, 1970; Hall et al, 

1975/. Újabban a magnézium-aszpartáttal értek el figyelem

reméltó eredményeket. (A vegyület alkalmazása egyébként rá- 

-nak az emberi miokardiális anyagcserében, ill. 

angiomiopatiák kialakulásában betöltött szerepére.)

Kammerlander (1981) mutatta ki először, hogy a Mg 

aszpartát magas dózisai (1500 ppm) késleltetik a klasszikus

valamint megváltoztatják a lefo-

2 + ion bevitelével

használni a sertések PSE és MH álla-

2 +mutat a Mg

2 +

halotán reakció beálltát

lyását.

Schumm (1983): hogy a vágás előtt két nappal adagolt 

100 mg (nap CYTRAN) lecsökkenti a sertések szállítás alatti 

mortalitását 1,64 %-ról 0,64 %-ra. Schmitten és mtsai (1984) 

azt találták, hogy 2 nappal a szállítás előtt adott 150 g/nap 

CYTRAN a hús minőségét jelentősen javítja. A kísérleti tények

valószínűsítik, hogy a szóban forgó esetekben összefüggnek az 

izom kontrakció - relaxáció regulálásában meglévő magnézium- 

kálcium antagonizmussal. /Ludvigsen, 1985; Krieger és mtsai. 

1979/ beszámolt arról, hogy Mg^+-aszpartát orális adagolása 

csökkenti a patkány miokardiuma Ca 2 +2 + szintjét. Úgyés Na
2 +tűnik, hogy a magas Mg nem direkt hatás útján, hanem a
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2 + változtatásán keresztül fejti ki a halotán érzékeny-Ca

séget csökkentő hatását.

A kálciumnak jelentőségét az életfolyamatokkal kapcso

latban röviden a következőkben foglalhatnék össze:

univerzális (másodlagos) messzendzser gya-2 +a Ca

korlatilag minden sejtben,
2 +az extracelluláris szabad Ca -hoz viszonyítva az

2 +intracelluláris szabad Ca szélsőségesen alacsony.
2 +(Az izomsejtplazmában alig mérhető. A Ca 

a plazma membrán esetében lO^x-s.)

lényegében toxikus hatású ion. Extrémen nagy 

diszfunkcióhoz, ill. sejthalálhoz vezet.

gradiens

2 +A Ca
2 +Ca

2 + egyrészről szünergistája több más messzendzser 

rendszernek, mint amilyen a cAMP és Na^+, másrészről 

antagonistája a Mg^+-, K+-, H+- és Cl- ionoknak.

A kálcium jel amplitúdóját növelik bizonyos hormonhatások,

megnő a sejt

plazmában, ami aztán különböző sejtfunkciókat indít be. A 

kálcium szint szabályozása a sejtplazmában (ill. különböző 

sejtkompartmentekben) különböző fehérjék által történik. E- 

zen fehérjék egyrésze az un. szolubilis fehérjék közé tar

tozik, mint amilyen a troponin-C,a parvalbunin és a kalmo- 

dulin, másrésze pedig membrán fehérje. Az izomsejtben ez 

utóbbiak közé tartozik a plazmamembrán, a szarkoplazmás re- 

tikulum (SR), ill. a mitokondrium belső membrán kalciumpum-

A Ca

2 +idegimpulzusok: az impulzus hatására a Ca

2 + -ATP-ázokpa rendszere. A szóban forgó pumparendszerek Ca
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és a membránok integráns fehérjéi. Szerepük abban van, hogy 

aktív transzportjával szabályozzák a sejtplazma sza- 

-t. Az SR és a mitokondrium kálcium pumpájának

2 +a Ca
2 +bad Ca

szerepe abban van, hogy egyrészt stabilizálják az alacsony 

-t a plazmában, másrészt Ca 2 +2 + raktárak.szabad Ca

Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a stresszérzé- 

keny sertések vázizmából preparált mitokondriumok Ca 

muláló képessége alacsonyabb, mint a normál sertések mito- 

kondriumaié /Mitchell és Heffron, 1982/. Más adatok szerint 

a tapasztalt eltérések primér okként nem magyarázzák a PSS 

kifejlődését. A halotán érzékenységgel 

lődéssel kapcsolatban ezideig az SR Ca

2 + akku-

a PSE és MH kifej-
2 + regulációjára vonat

kozóan nincsenek kísérletes megfigyelések.

2.2.6. A vázizom SR-re vonatkozó ismeretek rövid áttekintése:

A vázizomzatban, ahol a kontrakció-relaxáció során nagy-
2 + gyors mozgatása szükséges, a kedvezőtlen 

térfogat-felszín arány miatt nem elegendő a szarkolemma Ca 

transzportáló működése. A szarkoplazmatikus retikulum rend

szer kiterjedt hálózatával lerövidíti a Ca 

valósításához legyőzendő diffúziós távolságokat és speciali

zált működésével felgyorsítja a citoplazmatikus Ca 

változásának lehetőségét /Martonosi, 1982/.

Gyors típusú vázizomban a szarkoplazmatikus retikulum 

kiterjedt hálózata elegendő kapacitással rendelkezik a Ca 

reguláció megvalósításához. Lassú típusú vázizomban, szívi

zomban és embrionális izmokban azonban, ahol a szarkoplazma-

mennyiségű Ca
2 +

2 + reguláció meg-

2 + szint

2 +
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2 +tikus retikulum kevésbé fejlett, a Ca szekvesztrálásban
2 + ATPáz aktivitása,

felvétel is szerepet kapnak /Carafoli 

és Crompton, 1978, Fiskum és Lehninger, 1980/. Ezen kie

gészítő mechanizmusok jelentősége kóros állapotokban bizo

nyosnak vehető /Somlyó és mtsai, 1981/.

A tisztított szarkoplazmatikus retikulum preparátum 

negatív festést követő elektronmikroszkópos vizsgálattal 

vezikuláris struktúrát mutat. A vezikulák átlagos átmérője

egyéb tényezők: a felszíni membrán Ca
2 +mitokondriális Ca

100-150 nm bár a preparáláshoz használt aprítási módsze

rek a vezikula átmérőket módosítani képesek. A vezikulák 

felszínét 4 nm átmérőjű un. felszíni partikulák borítják 

/Martonosi, 1968/.
2 + ATPáz enzim gyors izomban a szarkoplazmatikus re

tikulum membrán fehérje tartalmának 70-80 %-át teszi ki. 

Részben ennek a magas enzimtartalomnak köszönhető, hogy

A Ca

2 +sikerült izolált SR vezikulum membránokba a Ca ATP-áz

kétdimenziós kristályait előállítani /Dux 1984/. Molekula-

súlya SDS poliakrilamid gélelektroforézis alapján 100-110

kD-nek adódik. Mivel sem szénhidrát, sem lipid komponenst 

az enzimfehérjéhez kapcsolódva kimutatni nem sikerült, az 

eltérő molekulasúly értékek az elektroforetikus módszer 

hibahatárával magyarázhatók /Martonosi, 1969/.

ATP-áz mellett a szarkoplazmatikus retikulum2 +A Ca

membrán két további integráns fehérjét tartalmaz. Ezek egy

53 kD molekulasúlyú glikoprotein és egy 12 kD molekulasú

lyú proteolipid /MacLennan és mtsai., 1972, Michalak és 

mtsai., 1980/. A glikoprotein könnyen elválasztható a Ca 2 +
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2 + transzportban nem játszik szerepet. AATP-áz-tól, a Ca
2 +proteolipid szorosabban kapcsolódik a Ca^'ATP-áz enzimhez. 

A szarkoplazmatikus retikulum membrán két extrinszik

fehérjét tartalmaz. Ezek enyhén alkalikus pH mellett EGTA

hatására eltávolíthatók /Duggan és Martonosi, 1970/. Mind-
2 + kötő szerepet tulajdonítanak.két fehérjének Ca

A szarkoplazmatikus retikulum membrán mg fehérjére 

számítva kb. 0,6 mg lipidet tartalmaz. Ez az arány megfe-
2 +lel 90-100 M foszfolipid/Ca ATP-áz M aránynak. A lipid-

tartalom 90 %-a foszfolipid, a fennmaradó mennyiség trigli- 

ceridekből és koleszterinből tevődik össze /Martonosi, 1982/.

A foszfolipidek közötti arány fajonként némiképpen eltér,

általában a következő módon alakul: foszfatidilkolin 53-

-66 %, foszfatidiletanolamin 11-24 %, foszfatidilinozitol 

8-11 %, foszfatidilszerin 1-3 %, szfingomielin 5-10 %, kar- 

diolipin 1-3 % /Marai és Kuksis, 1973/.

A szarkoplazmatikus retikulum Ca^+ATP-áz enzim műkö-

atom átjuttatása a membránon 1 ATP2 +désének lényege 2 Ca 

molekula hidrolyzisének felhasználásával /de Meis és Vianna,

1979/.

Gyors tipusú vázizomból preparált szarkoplazmatikus
2 +2 + ATP-áz aktivitást és Caretikulum frakció nagyobb Ca 

felvevő képességet mutat, mint a lassú izomból származó 

szarkoplazmatikus retikulum preparátum /Sréter, 1969; Heil-

1979/. Különbözik a kétféle izomtipusban az 

egyes mérhető részfolyamatok reakciósebessége is /Wang és

mann és Pette
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mtsai. 1979/. Damiani és munkatársai poliklonális antites

tek felhasználásával immunológiai különbségeket is kimutat

tak lassú és gyors izom Ca^+ATPáz enzimje között /Damiani 

és mtsai. 1981/. Jelentős különbségek vannak a gyors és las

sú izom szarkoplazmatikus retikulum membrán lipid összeté- 

talában is /Borchman és mtsai, 1982; Jakab, 1985/.

Az emberi és állati izomdisztrófiák létrejöttében ko

rai és fontos tényező egy generalizált membrán defektus kiala

kulása /Rowland, 1980/. Ennek részeként a szarkoplazmatikus 

retikulum membránban is elváltozásokat figyeltek meg. Csirke 

genetikus izomdisztrófiában csökkent Ca^+ATPáz aktivitást,

felvételt és foszfoenzim produkciót észleltek /Kawamoto 

és Baskin, 1983/.

2 +Ca

Egér veleszületett izomdisztrófiában /Ваг Harbor 129 ReJ/ 

is számos szarkoplazmatikus retikulum paraméter megváltozását

felvevő kapacitás 

és foszforilált intermedier koncentráció előfordulását figyel

ték meg /Wood és mtsai, 1978/.

Emberi izomdisztrófiákban Samaha és Gergely 1969-ben,Peter 

és Worsfold 1969-ben, Takagi és mtsai 1973-ban közöltek adato

kat a szarkoplazmatikus retikulumról. Duchenne tipusú disztró-

akkumuláló képességet és Ca 

tást találtak. Hasonló elváltozásokat észleltek Becker tipusú 

disztrófia, limb-girdle tipusú disztrófia, polimiozitisz és króni

kus polineuropátia esetében is. Miotoniás disztrófia esetében 

nem találtak eltérést /Takagi és mtsai

2 + 2 +Írták le. Csökkent Ca^'ATPáz aktivitás, Ca

2 +2 +fiában csökkent Ca ATPáz aktivi-

1973/.

Mrak és Fleischer kifinomult preparálási technikával 

disztrófiás egér szarkoplazmatikus retikulum funkcióit és 

lipid összetételét a normál állatokéval csaknem teljesen azo

nosnak találták /Mrak és Fleischer, 1982/.
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3. ANYAG ÉS MÖDSZER

3.1. A kísérletek leírása

A vizsgálatokat 32 magyar fehér x magyar lapály ke

resztezésé sertésen végeztük. A 32 sertés közül 16-ot is

mételt kábítás után véreztettünk el /kísérleti csoport/, 

a másik 16-ot kíméletesen vágtunk le /kontroll csoport/.

A levágott sertések jobboldali hosszú hátizmából az utolsó 

borda tájékáról mintát vettünk.

A mintákból SR-t preparáltunk, ennek során megmértük

függő ATPáz aktivitást, a

felvételt, vizsgáltuk az ATPáz kristályosithatósá- 

gát, a preparátum tisztaságát. Ezenkívül mértük az izomban 

a pH értéket, a minta szárazanyag tartalmát, fehérjetartal

mát, és az éteroldékony frakció mennyiségét.

A vágóhídi mintavétel szükségesé tette, hogy az SR 

preparálás folyamatát megszakítsuk. Ezért fagyasztást ik

tattunk közbe, ill. a proteázok hatásának csökkenésére fe- 

nil-metil-szulfо-fluoridot /PMSF/ adtunk a mintához. Ezek

2 +a fehérje kinyerést, a Ca
2 +Ca

hatásának megismeréséhez előzetes vizsgálatokat végeztünk
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3.2. Az elektrosokk kivitelezése

Elektromos kábítófogóval, 50 Hz, 160 V feszültséggel 

végezték a sertések elvéreztetés előtti kábítását (a ká

bítófogó két pólusa a koponya két oldalán a szem magas

ságában helyezkedik el). A kontroll csoport 10-12 másod

percig, a kísérleti kétszer 10-12 másodpercig tartó elektro- 

sokknak volt kitéve. A kísérleti csoportnál a két kábítási 

időszak között 30-40 másodperces szünetet tartottak. Egy-

egy vágóhídi mintagyüjtés során váltakozva kerültek sorra

a kezelt és kontroll állatok. A kábítás befejezése után 

10-15 másodperccel megkezdték az elvéreztetést. Az elvérez

tetés után maximum 5 perc elteltével elvégeztük a mintavé

telt, 90 perc elteltével pedig megmértük az izom pH-ját.

3.3 . A pH mérése

RADELKIS 0P 109-es tipusú hordozható pH mérővel, kom

binált üvegelektróddal végeztük a pH mérést. Helyéül a 

baloldali hosszú hátizom utolsó borda tájékát, a mintavé

tel helyével szimmetrikusan elhelyezkedő pontot választot

tuk, körülbelül az izom középvonalában.

3.4. A mintavétel

Az elvéreztetett állatot fejjel lefelé horogra akasz

tották és lemosták. A bőr és a szalonna átmetszésével kés

sel a hosszú hátizomból egy kb. 200 g tömegű izomdarabot 

vettünk ki. Ezt azonnal 4-5 szeletre vágva jeges vízben le- 

hűtöttük. Egy-egy sorozatban egymás után maximum hat állat-
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га került sor. A legelsőként kivett izom egy óránál többet

nem állt a jég között.

Miután a sorozatban az utolsó mintát is kivettük, el

kezdtük a feldolgozást a mintavétel sorrendjében.

3.5. A minták feldolgozása

Az izomszerkezetet ETA 0010 tipusú turmixgép segítsé

gével pépesítettük. Az izompépből a következő vizsgálatokat 

végeztük: SR preparálás, miozin kioldás, szárazanyag, fehér

jetartalom és éteroldékony frakció meghatározás.

3-5.1.A szárazanyag-tartalom meghatározása

50 g hőspépet szárítószekrényben 70°C-on többszöri ke

veréssel tömeg állandósáig szárítottunk, majd porrá őrlés 

után 105°C-on szárítottuk ismét tömegállandóságig.

3.5.2. Az éterrel kioldható anyagok mennyiségének meghatározása

A 105°C-on kiszárított húsport szűrőpapírba csomagolva

éterrel extraháltuk, majd az éter szárításos eltávolítása

után a mintát visszamértük.

3.5.3. A fehérjetartalom meghatározása

A lipidmentes anyagból Kjeldahl módszerrel mértük a

fehérjetartalmat.
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3.5.4.A miozin kioldása

A vágóhídon az izompépből 5 g-ot kimértünk 

hűtött Guba-Straub oldattal jég között 10 percig kevertük.

15 ml eló-

Ezután az egészet folyékony ^-ben megfagyasztottuk.

A laboratóriumban az anyag felolvadása után 60 ml 

szobahőmérsékletű desztillált vizet adtunk hozzá, majd ke

verés után gézen átszűrtük. A szűrletből 2 óra elteltével a 

közben keletkezett csapadékot (aktomiozin) kicentrifugáltuk 

és a felülúszóban levő fehérje mennyiségét Biurett módszer

rel meghatároztuk. A kalibrációs görbét bovin szérum albu

min higítási sorozatával vettük fel.

Előzetes vizsgálatok az SR preparálásához3.6.
3.6.1. A fagyasztás hatásának vizsgálatára szolgáló módszer

Nyúl hosszú hátizomból (m.longisszimus dorsi) SR-t 

preparáltunk. A miofibrillumokat tartalmazó frakció kicent- 

rifugálása után az SR-t tartalmazó felülúszó egyik felét 

cseppfolyós N2~ban megfagyasztottuk, majd felolvasztottuk. 

Ezután a preparálást párhuzamosan folytattuk tovább.
2 +Megmértük az SR preparátumok fehérjetartalmát, Ca

felvételét, ellenőriztük2 +függő ATP-áz aktivitását, Ca 

tisztaságukat (SDS gélelektroforézissel) , vizsgáltuk kris

tályos íthatóságukat.

A fagyasztás módja: cseppfolyós N2~vel telt edénybe 

centrifugacsövet állítottunk. Az SR-t tartalmazó szuszpen

ziót 1-2 ml-es részletekben a csőbe öntöttük, közben meg

vártuk még a cső újra lehűl a cseppfolyós N2 hőmérsékleté

re .
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Az SR preparálás menetét, a fehérjetartalom mérését,

a kristályosítás és az alkalmazott tisztaság ellenőrzés

módszerét a későbbiekben írjuk le.

3.6.2. A PMSF hatásának vizsgálatára szolgáló módszer

Patkányból származó izmokat jég között lehűtöttünk, 

szikével felaprítottuk. A felaprított izomzatból 4x15 g-os 

részt mértünk ki. A négy közül három részt azonnal homoge

nizáltunk. A másodikat, illetve a harmadikat PMSF hozzáadá

sával. A PMSE koncentráció a másodikban 0,1 mg/ml,a harma

dikban 0,4 mg/ml volt. Ezt a három homogenátumot szobahő

mérsékleten tartottuk, míg a negyedik jég között maradt.

Ezt tekintettük kontrollnak. Másfél óra elteltével homoge

nizáltuk a negyedik részt is, majd paralel mind a négyből

SR-t preparáltunk.

Az SR preparátumokból a fagyasztás hatásánál leírt

vizsgálatokat végeztük el.

3.7. Az SR preparálás menete

A_yÁQÓ_híd£n_v.égzejt_t _mű ve.letek_: az izompépekből kimértünk 

izmonként 50-50 g-ot, amelyeket homogenizáltunk 200 ml 0,1

M KC1, 10 mM Imidazol (pH 7,4), 0,125 mg/ml PMSF hideg ol

datában ETA 0010 turmixgéppel maximális fordulattal 2x1

percig. Az egyes homogenizátumokat centrifugacsőben jég kö

zött tartottuk, míg a többi mintát elkészítettük. (Sorrend

ben az első minta maximum 1,5 órát állt.) Ezután Janetzky

К 70 centrifugával 3100 g-vel 15 percig centrifugáltunk. A

felülúszókat desztillált vízzel átmosott, négyrétegű gézen 

és üveggyapoton megszűrtük, az egyes minták 60 ml-es részle-
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tét cseppfolyós ^-vel körülvett centrifugacsőben 1-2 ml-es 

részletekben adagolva, fokozatosan lefagyasztottuk. A to

vábbi feldolgozást laboratóriumban végeztük.

£_l£bo£at£rijjíTtb£n_ v^égz^ejtjt jpű^vej^et^kj felolvasztás után a 

mintákat Oanetzki К 70-es centrifugában 8000 g-vel 60 percig 

centrifugáltuk. A felülúszókat desztillált vízzel mosott, 

négyrétegű gézen és üveggyapoton átszűrtük, majd 54000 g-vel 

60 percig centrifugáltuk Beckman L5-50 tipusú ultracentrifu

gával. Az üledékeket 0,6 M KC1 10 mM Imidazol puffer oldat

ban (pH 7,4) szuszpendáltuk Potter tipusú üveg teflon homoge- 

niztorban. A szuszpenziókat 54000 g-vel 60 percig centrifu

gáltuk. Az üledékeket 0,3 M szukroz- 10 mM írisz maleát (pH 

7,0) oldatban szuszpendáltuk, és ismét 54000 g-vel 60 percig 

centrifugáltuk. Az így nyert felülúszót 0,25 M szukroz 10 mM 

Trisz-HCl (pH 8,0) pufferben szuszpendáltuk.

A szuszpenziók fehérjetartalmát megmértük (Biurett mód

szerrel), majd 2-3 részre osztva, cseppfolyós ^-ben megfa

gyasztottuk. Felhasználásig -25-30°C-on tároltuk.

3.8. Az 5R preparátumok minőségének vizsgálatára

szolgáló módszer

2 + ATP-áz enzim kétdimenziós kristályának előál-3.8.1. Az SR Ca

lítása vanadáttal

A szarkoplazmatikus retikulum szuszpenziót 48 órán ke

resztül inkubáltuk olvadó jég között. Az inkubáló oldat 

összetétele: 0,1 M KC1, 10 mM Imidazol puffer (pH 7,4), 5 mM
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EGTA és 5 шМ Na^VO-j. A szuszpenzió fehérje koncentrációja 

1 mg/ml volt. Inkubálás után az anyagot elektronmikroszkópos 

vizsgálathoz készítettük elő.

3.8.2. A minta előkészítése elektronmikroszkópos vizsgálathoz

negatív fetéssel

A vizsgálatokhoz szenezett Formvar hártyával bevont 

300 Mesh méretű elektronmikroszkópos grideket használtunk. 

Az 1 mg/ml fehérjekoncentrációjú SR szuszpenziót a gridre 

cseppentettük, majd a felesleges folyadék eltávolítása után 

10-15 csepp vízben oldott 1 %-os uramilacetátot (pH 4,3)

csepegtettünk a mintára folyamatosan, végül a mintákat meg

szárítottuk .

Az elektronmikroszkópos vizsgálat

JEDL 1008 tipusű elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a 

negatívan festett preparátumokat, 80 kV gyorsítófeszültség

mellett. A felvételek készítésekor a műszeres nagyítás 40000

szeres volt.

2+3.8,3. Ca aktivált ATP-áz enzimaktivitás mérése

5 mM ATP-t tartalmazó elegyben 10 perc alatt keletke

zett anorganikus foszfát mennyiségét mértük meg Fiske-Subba-

row módszerével, 660 nm-en mért extinkció alapján. Az enzim

aktivitást ^umol anorganikus foszfát/mg fehérje/perc egység- 

ban adtuk meg.
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2 + tartalmú reakcióelegy összetétele: 0,1 mM KC1, 

10 mM Imidazol puffer (pH 7,4), 5 mM MgCl2, 0,5 mM EGTA, 

0,45 mM CaCl2.

A reakciót az ATP hozzáadásával indítottuk el, és

A Ca

10 %-os triklórecetsavval állítottuk le. Centrifugálás u-

tán a felülúszóból vett aliquot mintából végeztük a fosz

formeghatározást.
2 +2 + független ATP-áz aktivitását CaA preparátumok Ca

2 +mentes inkubáló elegyben mértük. A Ca függő ATP-áz akti

vitás a kettő különbsége.

3.8.4.Az 5R preparátumok . vizsgálatának módszere poliakrilamid

gélelektroforézissel (PAGE)

A preparátumok tisztaságát, valamint a fehérjeösszeté

tel változásait megvizsgáltuk PAGE-vel. Az összetevők elvá

lasztása 6-18 %-os gradiens SDS gélen végeztük. A festésre 

Coomassie Brillant Blue R-t, molekula standardként Pharma

cia molekulatömeg kitet használtunk.

A mintákat 200 ,ul térfogatban készítettük el, amely

2 mg/ml fehérjét, 10 % SDS-t, 2 % merkaptoetanolt, 20 mM 

Tris HCl puffert (pH 8,0), 0,1 % brómfenilkéket és 20 % gli-

cerolt tartalmazott. A szuszpenziókat 5 percig forrásban

Mintánként 40/Ul-t vittünk fel egy-lévő vízben tartottuk.

egy startpontra.

2 +3.8.5. Az 5R preparátumok CA felvevőképességének mérése

A mérés elve.- a szuszpendált szarkoplazmatikus retiku- 

lum vezikulumok megfelelő ionmiliőben és ATP jelenlétében
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környezetükből Ca^+-ot vesznek fel. A vezikulumok szűréssel
2 +kivonhatok az oldatból, így a folyamat leáll. Az oldat Ca

tartalmának csökkenése radiológiai módszerrel mérhető.

Az inkubáló oldat összetétele: 25 mM Tris-maleinsav

puffer (pH 7,1), 5 mM MgCl2, 50 mM KC1, 20/uM CaCl2, 1 mM ATP. 

Radioaktivitása 2,5 kBq/ml.

Az egyes inkubáló elegyek térfogata 4 ml, amelynek SR- 

fehérjetartalma 0,25 mg/ml.

A reakciót az ATP hozzáadásával indítottuk el. 15 másod

perc és 45 másodperc elteltével 1,8-1,8 ml-es térfogatot ki

vettünk a szuszpenzióból és Millipore szűrő segítségével

szűrtük.

A szűrletből 2x0,5 ml-es térfogatot mértünk be a radio

aktivitás meghatározásra. Hozzáadtunk 1 csepp 0,1 M EGTA-t, 

5,5 ml 96 %-os etanolt és 4 ml koktélt (a koktél összetéte

le: 0,125 g Р0Р0Р + 10 g PP0/1000 ml toluol).

Kontrollként használtuk az ATP nélküli, az SR nélküli 

és az ATP és SR nélküli oldatokat, amelyekkel szűrés után a 

mintával analóg módon végeztük a meghatározást.

(A rádióaktivitást LKB folyadék scintillációs számlálóval 

mértük.)

felvevő képességét nmol Ca^+/mg fehérje/2 +A vizikulumok Ca

perc egységben adtuk meg.
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4. EREDMÉNYEK

4 1. A kíméletesen vágott /kontroll/ és az ismételt elektrosokk

után vágott /kezelt/ sertésekből származó izomminták kémiai

összetételének vizsgálati eredményei

1. táblázat

A nedvestömeg %-ában kifejezve
az éteroldékony frak- 

ció mennyisége
a szárazanyag

tartalom a fehérjetartalom

XX X ss s

kontroll 19.2 0.8523.8 1.4 3.4 0.98

kezelt 1. 3 19.523.5 2.8 1.1 0.94

A táblázat adatai azt igazolják, hogy a vizsgálat tárgyát képe

ző két állatcsoportból származó izomminták kémiai összetétel

tekintetében egységesek, a kontroll és a kezelt állatok között 

mérhető különbségek nem hozhatók oksági összefüggésbe az össze

tétellel .

4.2. A pH mérés eredményei

2. táblázat

X s

kontroll 5.95 0.227

0.2615.65kezelt

A pH mérés a sertések esetében szignifikánsan alacsonyabb 

(t próba: p <0.01).
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Az ismételt elektrosokk hatása a pH mérések eredményein lemér

hető. Az irodalomban található adatokkal megegyező tendencia 

érvényesül, vagyis a kezelés hatására az izom savanyúbb kémha

tásúvá válik. Ez mutatja, hogy az izomsejtekben a tejsavterme- 

lődés felgyorsult az elektrosokk következtében. Feltehetően a

vérben megemelkedő katekolamin szint játszik ebben szerepet.

4.3. A kezelt és kontroll csoportok összehasonlítása az izomból ki-

oldható miozin mennyisége alapján

3. táblázat

kontroll kezelt
X Xs s

miozin mennyiség mg/g 

friss,nedves izom
54.6 6.7 30.1 8.1

A kioldható miozin mennyisége között fennálló jelentős el

térés jelzi az izom kontraktilis rendszerében bekövetkezett 

változást. A kezelt állatok izmában az aktin-miozin kapcsoló

dás nagyobb arányú.

A pH mérés eredménye és a miozin kioldás adatai alapján 

azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ismételt elektrosokk 

hatása - a glikolizisben, ill. a kontraktilis rendszerben be

álló változások tekintetében - hasonló a PSS-re jellemző elvál

tozásnál tapasztaltakhoz.

* A miozin azonosítása ismert miozin preparátummal, PAGE segítségével tör

tént. Köszönetét mondok Dr.Takács Ödön adjunktus úrnak, hogy a standard

miozin preparátumot rendelkezésemre bocsátotta.
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4.4. Az izomminták fagyasztásának hatása az 5R preparátumok

tulajdonságaira*

4. táblázat

Fagyasztott
minták

Nem fagyasztott 
minták

F ehérjetartalom

(mg/g friss nedves izom)
0,67 0,72

2 +Ca*"' függő ATP-áz akt. 

(/umol P /mg fehérje/perc)
0,960,82

2 +Ca felvétel
inkubálási idő (sec) 15 4515 45

2+(nmol Ca /mg fehérje/perc) 62 54 2528

* A táblázatban megadott adatok 5-5 mérés átlagait 

tüntetik fel.
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Az izmok PMSF-el történt kezelésének hatása az SR4.5.
sajátságaira*

5. táblázat

1,5 órán át jég 

között tartott, 

nem homogenizált

1,5 órán keresztül szobahőmérsékle
ten tartott homogenizált formában

PMSF 0,1 mg/ml PMSF 0,4 mg/ml PMSF 0

Fehérjetartalom 

(mg SR fehérje/g 

nedves izom)

0,65 0,49 0,59 0,58

2 +Ca függő ATP-áz
aktivitás
^umol P /mg fehérje/perc)

01,15 0,74 0,90

Inkubációs idő (sec) 45 15 0,4515 15 45 15 45
2+Ca“"' felvétel 

(nmol/mg fehérje/percj
0 00,45 0,25 0,30 0,20 0,35 0,33

A táblázatban megadott adatok 5-5 mérés átlagait tüntették

fel.

A 4. és 5. táblázatban összefoglalt adatok patkány, ill. 

nyúl izomból preparált SR-re vonatkoznak. Ezen kísérletek a 

technikai kivitelezés előkísérleteinek számítanak, és annak 

eldöntésére szolgálnak, hogy a kísérletek kényszerű lefolyta

tásának módja alkalmas-e értékelhető adatok nyerésére.

\
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A táblázatok adatainak tanúsága szerint sem a fagyasz

tásnak, sem az alkalmazott proteáz inhibitornak a preparált

SR minőségére nincs olyan hatása, amely a levont következ

tetéseket befolyásolná.

4.6. Az SR preparátumok fehérjetartalma a kezelt és a kontroll

csoportok esetében*

6. táblázat

kontroll kezelt
x s x s

A fehérje mennyisége 

(mg/g friss nedves izom )
0,67 0,16 0,61 0,15

* A táblázat adatai a kísérletben szereplő 16-16 állat 

izmaira vonatkozó átlagok.
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4 • 1 -Az SR preparátumok gélelektroforetikus (PAGE) vizsgálata

1. ábra
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А О -al jelölt oszlopok a kontroll állatcsoportból 

származó SR minták,

a (g) -al jelölt oszlopok pedig a kezelt állatcsoportból 

származó SR minták elektroforetogramjai . 

a H—al jelölt oszlop a molekulatömeg marker.
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A 6. táblázat és az 1. ábra azt mutatja, hogy a kétféle

állatcsoport izmából preparált SR vezikulumok sem fehérjetarta

lomban, sem a fehérjekomponensek minőségében nem mutatnak elté

rést.

2 +4.8.Az SR preparátumok Ca -ATP-ázának kristályosíthatóságának

vizsgálata

2. ábra

Az elektronmikroszkópos kép a kontroll állatokból származó
2 + ATP-áz kristályait mutatja.SR Ca
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3 . ábra

5

к

Az elektronmikroszkópos képen a kezelt állatokból preparált
2 + ATP-áz kristályai láthatók.SR Ca

A 2. és 3. ábra összehasonlításából az látszik, hogy
2 + ATP-ázból egyformamindkét eredetű SR preparátumot Ca

mennyiségben és minőségben állítható elő kristályos szerke

zet .

A kristályosíthatóság megegyezik a patkány és a nyúl izom

ból származó SR preparátumok ATP-áz kristályos!thatóságával.
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2 +4 -9 .д ca függő ATP-áz enzimaktivitás mérési eredményei

7. táblázat

ATP-áz aktivitás 
(umol P/mg feh./perc)

Szórás

Kontroll 0,42 0,12

Kezelt 0,47 0,14

A kétszeres elektromos sokk után vágott sertések izmából
2 +preparált mikroszóma frakció Ca függő ATP-áz aktivitás nem 

mutat különbséget a kíméletesen vágott sertésekéhez viszo

nyítva .

2 +4.10. Az SR vezikulumok Ca felvételének mérési eredményei

8. táblázat

Kontroll Kezelt 
Ca^+ felvétel2+Inkubációs idő Ca felvétel szórás szórás

Ca^+ nmol/mg fehérje/perc(sec)

15 49,1 14,3 48,5 12,3
45 23,3 5,1 22,1 5,3

A felvétel üteme 45"-ig jelentős mértékben lecsökken. Az elekt

romos sokk változásának nincs mérhető hatása.

A 7. és 8. táblázat az SR funkciójára vonatkozik és azt 

bizonyítja, hogy a preparátumok között nincs szignifikáns el
térés.
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5. A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE

A Porcin Stress Syndroma (PSS) vizsgálatának orvosbiológiak

jelentősége

A malignus hyperthermiaban (MH) szenvedő egyének test- 

hőmérséklete drámaian megemelkedik, továbbá respiratorikus

acidozis, hiperkalemia és izom rigiditás gyors kifejlődése

figyelhető meg számos drog hatására. Különösen a széleskörű

en használt anesztetikum, a halotán kezelés következtében 

állnak elő a fenti elváltozások. Annak ellenére, hogy ezen 

genetikus okokra visszavezethető defektus 50.000-100.000 az

egyhez gyakoriságú, mégis súlyos következményei miatt nagy 

figyelmet érdemel, ugyanis az MH érzékeny egyének halála be

következhet az első ízben alkalmazott anesztéziánál. Az e-

setlegesen halálhoz vezető elváltozások percekkel a drog al

kalmazása után már jelentkeznek és gyors felismerésük élet

mentő lehet.

A sertések PSS betegsége nagyon hasonló az emberi MH-

hoz, nem kizárt, hogy azonos vele.

Minthogy a sertések stressz szindrómája könnyebben meg

vizsgálható, érdemesnek tűnik a PSS molekuláris okainak fel

tárása.

A PSS-re vonatkozó irodalom minthogy a jelenségnek 

rendkívül jelentős gazdasági kihatása is van, nagyon széles
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körű a vizsgálata (1. irodalmi bevezető), mégis az alapjelen

ségek többszörös leírása ellenére napjainkig nem rendelkezünk 

a molekuláris mechanizmus(-ok) ismeretével. Ennek a sajnála

tos ténynek több oka is van, amelyek között szerepel az is, 

hogy nehéz a megbízható kísérleti körülmények megvalósítása, 

és többnyire spontán jelenséget követő megfigyelésekből, mé

résekből származó adathalmaz található az irodalomban. A meg

felelő modell bevezetése, ill. a modell birtokában tervezett 

rendszeres kísérleti munka és az egyes molekuláris (anyagcse

re szintű) folyamatok lehetőleg egymástól elhatárolt vizsgála

tára lenne szükség.

Bizonyos megfigyelések arra utalnak, hogy jól körülírt 

körülmények között végzett elektrosokk behatás (PSS mentes) 

normál sertések izmában létrehozza azokat a változásokat, a- 

melyek a PSS sertések izmában megfigyelhetők. így az elektro- 

sokkos kezelés PSS-modellként használható. Kísérleteimben e-

lőször az elektrosokk PSS változások elérésére megfelelő rep

rodukálható módjának kérdésével foglalkoztam.

Azt tapasztaltam, hogy a kísérleti eljárások fejezetben

leírtak szerint alkalmazott elektrosokk alkalmas modell. Vo

natkozik ez a szokásos hús minősítések paramétereinek értékei

re. Ezek közül az igen jellemző pH elváltozások eredményeit 

mutattam be értekezésemben. Egyben az idevonatkozó egyéb kí

sérleti eredményeim, mint a kémiai összetétel változatlansága, 

továbbá a miozin ki vonhatóságában megmutatkozó jelentős válto

zás is a modell alkalmazhatóságára utal. Ez utóbbival kapcso-
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latban kifejtésre kívánkozik néhány, a PSS-ben szenvedő ser

tések izmaira vonatkozó ismeret. A PSS állapot egyik jele az

izom kontrakciós állapotának minősége. Az észlelhető izom 

rigiditás elsőrendű oka a molekuláris szinten a miofibrillá- 

ris rendszerben az un. vastag és vékony filamentumok össze

kapcsolódása, ami a miozin molekula "fejek" és az aktin "glo- 

bulusok" kémiai összekapcsoltságának (aktomiozin keletkezés) 

következménye. Mint ismeretes, az aktomiozin rendszerből a 

miozin kioldása csak relatíve magas ATP és elektrolit koncent

ráció alkalmazásával lehetséges. Az általam alkalmazott mód

szer éppen a szabad miozin (tehát az aktinhoz nem kötött)

mennyiségének meghatározására alkalmas. A 3. táblázat szerint 

a kezelt (elektrosokknak kitett) állatok izmából alig vonható 

ki miozin. Miután kimutattam, hogy az elektrosokk hatás nagy 

valószínűséggel az irodalmi megfigyelésekkel összhangban a 

PSS-t utánzó modellként használható, kezdtem el az elektro

sokk hatásának molekuláris szintű vizsgálatát. Mintahogy azt 

az irodalmi összefoglalásban már leírtam, bizonyos megfigye

lések utalnak arra, hogy a stressz szindrómában az izom Ca 2 +

háztartásában zavarok lehetnek.
2 +A sejtek, így az izom Ca anyagcseréjét több tényező is be

folyásolja. Ezek egyike az izomban kétségtelenül a szarko- 

plazmatikus retikulum (SR) kálciumpumpa rendszere. Értekezé

semben az alkalmazott modell SR-jére vonatkozó kísérleti meg

figyeléseimet, foglaltam össze. Mindenekelőtt figyelembe véve 

a kísérleti anyag gyűjtési lehetőségeit, a vágóhídi körülmé

nyek befolyásoló hatását, tisztáznom kellett az izom (hús)
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előkezelésének hatását a kontroll sertések izmából preparált

SR sajátságaira vonatkozóan. Elsősorban az izmok vágás utáni 

cseppfolyós levegővel való lefagyasztásának és a proteoliti- 

kus enzimek hatásának vizsgálatát kellett elvégezzem. Mint is

meretes, az SR preparálására vonatkozó szakirodalom (lásd pl. 

Dux, 1984), különös hangsúlyt helyez arra, hogy az SR kinye

rése friss izomból történjék, aminek egyik magyarázata a 

proteolitikus enzimek bontó hatásának lehetőség szerinti kikü

szöbölésében rejlik. A4., 5. és 6. táblázatok, valamint az 1. 

2. és 3. ábrák tanúsága szerint az általam alkalmazott kísér

leti eljárások nem befolyásolják az SR preparátumok minőségét. 

Az általam alkalmazott előkezelésnek kitett izmokból preparált
2 +SR mind összetételében, mind Ca"'-ATP-ázának funkciójában 

mindenben megegyezik a szokásos módon preparált SR-ek azonos

paramétereivel.

A megfelelően megnyugtató előkísérleti eredmények birtoká

ban összehasonlítottam a kísérletes körülmények között végzett 

(kontroll) és előzetes elektrosokk hatásnak (1. módszertani

fejezet) kitett (kezelt) állatok izmából preparált SR veziku-
2 +lumok a Ca pumpával kapcsolatos sajátságait.

Mint ismeretes, az SR vezikulumok fehérjetartalma és fe

hérje megoszlása jellemző az SR minőségére. A vázizmokon belül 

a tetanikus és tónusos rostok, valamint a szívizom rostok SR 

vezikulumai ezen paraméterekben jelentősen eltérnek egymástól. 

A legnagyobb relatív mennyiségű fehérje, és ezen belül legna-
2 +gyobb koncentrációjú, így legkönnyebben kristályosítható Ca

ATP-áz a tetanikus rostokból preparált SR vezikulumokban van
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/Dux, 1984/. Az is ismert, hogy a különböző adaptív folyama

tokban mind mennyiségi, mind minőségi fehérje változások fi

gyelhetők meg. Kísérleteimben a főleg tetanikus rostokat 

tartalmazó m.longissimus dorsi-t használtam. Ennek oka az 

volt, hogy a jelentős PSS-re utaló elváltozások ezen rostok

ban gazdag izmokban a legkifejezettebbek, és így a várható 

eltérések is feltételezhetően ezen izom rostjaiban megtalál

ható alkotórészek (így az SR) jellemzőiben a legkifejezet- 

tebbek. Mint az idevonatkozó kísérleti eredményeim mutatják, 

a kontroll és kezelt állatok izmaiból preparált SR fehérjéi

sem mennyiségi, sem minőségi eltérést nem mutattak. Különösen 

fontosnak tartom kiemelni, hogy a különböző SR vezikulumok 

Ca^+-ATP-áz molekulák membránon belüli kristályosodási kész-
2 + ATP-áz molekulák az elekt-sége is egyforma volt, ami a Ca 

rosokk hatására bekövetkező jelentős konformáció változásá

nak lehetőségét látszik kizárni. Erre utal eyébként az is,
2 + -ATP-áz aktivitása sem változik a kezelés hatására.hogy a Ca

Megvizsgálva az SR membrán funkcionális állapotára vo

natkozó második fontos paramétert, a Ca 

előéletű izomból preparált SR vezikulumok ebben a tekintetben

2 + felvételt a kétféle

is egyformának mutatkoztak.

Kísérleteim tehát arra utalnak, hogy amennyiben a serté

sek vágás előtti reprodukálható hatást előidéző elektrosokk 

kezelése a PSS-nek tényleges modellje, akkor a PSS oka nem a
2 + pumpa rendszerének defektu-szarkoplazmatikus retikulum Ca

2 + pumpa mechanizmusa zavartalanulsában keresendő: az SR Ca

működik.
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Természetesen annak ellenére, hogy az elektrosokk hatá

sa az izom elváltozásra (a hús minőségre) vonatkozóan nagy

ban egyezik a PSS állapottal, további megerősítésre szorul a

modell adekvát volta.

Visszatérve a PSS állapotra vonatkozó, a kálcium anyag

cserezavarát érintő megfigyelésekre, és saját, az elektro

sokk modellel kapcsolatos kísérleti adataimra, úgy vélem, 

anyagcserezavar nemcsak a Ca 

lehet összefüggésben, hanem az SR Ca

release) is. Elképzelhető, hogy mind a humán MH- 

ban, mind a porcin PSS-ben a halotán kiváltja az SR membrán

kiáramlást. így jól

2 + 2 +hogy a Ca pumpa működésével
2 + 2+felszabadításával (Ca

2 +efflux, Ca

2 +genetikus defektusábóleredő fokozott Ca
2+ 2 +működő Ca pumpa és a fokozott Ca kiáramlás egy a normá-

2 +listól eltérő Ca steady state-t eredményez a citoplaz-
2 +mában-, lényegében emelkedett állandó C.a 

rollálatlan stimuláló hatása lehet egy sereg hőtermelő enzima- 

tikus folyamatra, mint amilyen a miozin ATP-áz fokozott műkö-

-t. Ennek kont-

dése, a glikogenolizis, a glükolizis, a mitokondriális (és 

szarkoplazmatikus) Ca 2 + felvétel és leadás ciklikus folyamata
2 +amelyek mind Ca aktiválható anyagcsere utak.

Az említett lehetőségek jelen munka további kísérletes

irányait jelölik meg.
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RÖVIDÍTÉSEK

CK kreatin kinéz

Csv csepegési veszteség: húsminőség vizsgálat

egyik paramétere
2 +Cytran 46.5% Mg -aszpartát tartalmú készítmény

DFD dark, fast, dry = sötét, kemény, száraz 

húsminőség vizsgálatára (Göttingenben) kifej

lesztett fotométer

Göf о

H sertés vércsoport rendszer

H + halotán hatására tetániás tüneteket elszenvedő

sertés

H- halotán hatása alatt normálisan alvó sertés

Hal a tetániás tünetekért felelős lokusz

LDH laktát dehidrogenáz

MH malignus hipertermia

foszfát

PAGE poliakrilamid gélelektroforézis
PGD glicerofoszfát dehidrogenáz

PHI foszfohexoz izomeráz

PMSF fenil-metil-szulfo-fluorid

PSE pale, soft, exudative = sápadt, lágy, vizenyős 

porcine stress syndrome = sertés stresszérzékenység 

sertés vércsoport rendszer

PSS

Po2



s sertés vércsoport rendszer

Spekol fotométer

SDS sodium duodecil sulfate

SR szarkoplazmatikus retikulum
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