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1. Tudományos előzmények

A fotoszintézis az a folyamat, amelynek során a magasabbrendű növények, algák, 
cianobaktériumok és fotoszintetikus baktériumok a napfény energiáját kémiai energiává 
alakítják. A fotoszintézis látja el lényegében a bioszféra egészét táplálékkal.

A fotoszintézis folyamata a fény elnyelésével kezdődik, amely a fotoszintetikus 
membrán antenna pigment-protein komplexeiben megy végbe. Az elnyelt energia legnagyobb 
része a reakciócentrumokba jut, ahol a primer töltésszétválasztáshoz használódik fel. Az ezt 
követő redox folyamatok és a töltések irányított szállítása eredményezi a felszabaduló 
molekuláris oxigént és a redukáló erőt hordozó NADPH-t. A töltésszétválasztás és az 
elektrontranszportot kísérő protonpumpa működése során a tilakoid membrán két oldala 
között létrejön egy elektromos potenciál és pH különbség, amelyek az ATP szintézise során 
használódnak fel.

Az elnyelt fényenergia reakciócentrumokba továbbításának hatékonysága és az 
energiaveszteség minimalizálása erősen függ az antennarendszer struktúrájától. Molekuláris 
szerveződésének jelentőségére utal az a tény, hogy az antennarendszer szerkezete mind rövid, 
mind hosszú távon érvényesülő szabályozó folyamatok révén módosulhat (Anderson és 
Andersson, 1988). A növények többféle környezeti hatásnak vannak kitéve, ami elől nem 
tudnak kitérni, pl. a fény és a hőmérséklet napi és évszakos ill. igen gyors ingadozása. Ezért az 
antennaszerkezet szabályozásának ismerete igen fontos a stresszhatások vizsgálatában ill. a 
növény produktivitásának maximalizálásakor. Azonban igen keveset tudunk ezen 
szabályozási mechanizmusról. Ezen belül is igen hiányosak ismereteink azokról a gyors 
struktúraváltozásokról (perces nagyságrendű vagy gyorsabb) amelyek - minden valószínűség 
szerint - szerepet játszanak a fotofizikai reakcióét szabályozásában. Ezen struktúraváltozások 
jól vizsgálhatók cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával.

Faludi-Dániel Ágnes vezette munkacsoportban megállapították, hogy mind a 
kloroplasztisz tilakoid membránjában lévő, mind pedig az izolált I.HCII aggregátum (a 
második fotokémiai rendszer fénybegyüjtő klorofill-protein komplexe) rendkívül intenzív és 
anomális CD sávokkal rendelkezik (Gregory és mtsi, 1980; Faludi-Dániel és Mustárdy, 1983). 
Sokáig ezen anomális CD jelek értelmezése nem volt lehetséges. Később 
differenciálpolarizációs és mikrospektropolarimetriás mérésekkel megállapították, hogy az 
„anomális” CD jel királisan rendezett makrodomének jelenlétének tulajdonítható (Garab és 
mtsi, 1988a; Garab és mtsi, 1988c; Finzi és mtsi, 1989). Ezen makrodomének CD sajátosságai
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a psi-tipusú (polimerization or salt induced) CD elmélettel írhatók le. A makrodomén 
szerveződés a PSII (második fotokémiai rendszer) partikulumok önaggregációs képességének 
tulajdonítható és a perifériális ШСП komplexek adhéziójával magyarázható. A CD jel 
nagyságát az LHCII tartalom, a közeg ionerőssége és ozmotikus nyomása szabályozza (Garab 
és mtsi, 1991).

7. Nemzetközi konferencia absztraktok:

A. Istokovics, E. Liker, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1992) Book of 
Abstracts, FESPP Workshop, Szeged, p. 43

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, I. Simidjiev and G. Garab (1993) In abstracts of 11th 
International Biophysics Congress, Budapest, Hungary, p. 193

Gregory (1975) figyelte meg először, hogy a kloroplasztisz tilakoid membrán néhány 
százalékos nagyságú fényindukált CD változást mutat, amely függött a lineáris 
elektrontranszport működésétől. Faludi-Dániel Ágnes és mtsi (1984) szintén úgy találták, hogy 
a fényindukált CD változás lineáris elektrontranszport akceptor jelenlétében figyelhető meg, 
míg DCMU-val (3-(3,4-diklórfenil)-l,l-dimetilurea) gátolható, de működtethető a PSI (első 
fotokémiai rendszer) körüli ciklikus elektrontranszport révén is (DCMU, PMS (N-metil- 
fenazin-metoszulfát) és Na-aszkorbát jelenlétében). Azt találták továbbá, hogy a fényindukált 
CD változások érzékenyek а ДрН-га, de nem gátolhatok a transzmembrán teret lecsengető 
ágensekkel, pl. valinomicinnel. A fény-mínusz-sötét különbségi spektrumok alapján azt a 
következtetést vonták le, hogy a változások klorofill-klorofill kölcsönhatásokban következnek

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, I. Simidjiev and G. Garab (1994) Book of 
Abstracts, Pigment-protein complexes: structure and spectral properties, Workshop, Preila, 
Lithuania

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) ESF Workshop on Light 
harvesting Systems, Programme, Nant, France

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Abstracts of 40th Annual 
Meeting of Biophysical Society, Biophys. J., 70, A 355

be.

Garab és mtsi (1988b) kimutatták, hogy a fényindukált CD változás szerkezeti 
átrendeződésekből származik, amely azonos következményekkel jár valamennyi pigmentet 
illetően. Azonos kinetikájú változások voltak mérhetők a karotenoidok, a klorofill a és a 
klorofill b megfelelő spektrumtartományaiban. A szerkezetváltozások általános - és nem egy- 
egy pigment pár - részvételét mutatta az is, hogy azok a differenciális fényszórás komponens 
segítségével is kimutathatók voltak, pl. 540-560 nm-en, vagy a 720 nm feletti tartományban. 
Ezért Garab és mtsi (1988b) - támaszkodva azon eredményekre is, amely az abszorpciós 
eredetű (exciton) CD sávokra szuperponálódott differenciálpolarizációs jel királis 
makrodoménekből való származását mutatta (Garab és mtsi, 1988a) - arra a következtetésre 
jutott, hogy a CD változások egy általános szerkezeti átrendeződésből származnak, melynek 
során a királis makroszerkezet változik meg. Az is megállapításra került, hogy ezek a 
változások sokkal specifikusabbak és kinetikájukban is eltérnek, mint az ezeket kísérő, 
általában kisebb (nem differenciálpolarizációs) fényszórás változások.

Ezen vizsgálatok azt is megállapították, hogy ezek a szerkezetváltozások fokozatosan 
egyre intenzívebbé tehetők és nagyságuk a 80 %-ot is elérheti - jóllehet ilyen változások a 
fotoszintetikus elektrontranszport aktivitásának számlájára nem írhatók. Nigericinnel, NifCl- 
dal és imidazollai végzett mérések segítségével - a korábbi eredményekkel jó egyezésben -

G. Garab, V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev (1995) Photosynthesis Research, 
Abstracts Xth International Photosynthesis Congress, Kluwer Academic Publishers, The 
Netherland

G. Garab, Z. Cseh, I. Simidjiev, V. Barzda, A. Istokovics and T. Jávorfi (1996) 
Supplement to Progress in Biophysics and Molecular Biology, Abstracts of ХП-Л International 
Biophysics Congress, Amsterdam, The Netherlands

I. Yumoto, H. Iwata, A. Istokovics, N. Ichise, N. Morita and H. Okuyama (1996) The 
69th Annual Meeting of Japan Biochemical Society, Book of Abstracts p. 120

A. Istokovics, K. Izumi, T. Hoshino, M.T. Sawada, K. Ishizaki, N. Morita and H. 
Okuyama (1996) Abstracts of XDC. Symposium on Polar Biology, Book of Abstract p. 110
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6. Tudományos közlemények: azt találták, hogy a fényindukált CD változás érzékeny а ДрН-га, de azt is megállapították, 
hogy azzal közvetlenül nem függ össze. (А ДрН gyors lecsengetése nem befolyásolta a 
fényindukált CD változás relaxációját.) A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy 
szerkezetváltozások a fotokémiai aktivitással ugyan nem közvetlenül függenek össze, de a 
változásokat végső soron a fotokémiailag kialakított ДрН és/vagy a fotokémiai apparátus 
működését kísérő lokális iongradiensek kialakulása „hajtja”. Ez a mechanizmus lényegében 
nagyon hasonló a korábbi ДрН-val összefüggő - és pl. fényszórásként detektált - 
szerkezetváltozások értelmezésére javasolt mechanizmusokhoz, vagy a ДрН-tól függő 
fluoreszcencia kioltás mechanizmusához (qE) (v.ö. Horton és mtsi, 1996).

Dolgozatom témája a fényindukált reverzibilis szerkezetváltozások részletes 
jellemzése, azok természetének tisztázása, ill. más fotoszintetikus reakciókkal való 
összefüggésének megállapítása. Vizsgálatainkkal szerettünk volna információt szerezni a 
magas fényen bekövetkező adaptációs folyamatokról is és ezzel megállapítani, hogy milyen 
mechanizmus révén lehetséges a fotoszintetikus folyamatok telítési szintje fölötti 
intenzitástartományban a gerjesztési fényintenzitással arányos válaszreakció kiváltása, 
amellyel a fotofizikai folyamatok szabályozása megvalósul a tilakoid membránokban.

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, I. Simidjev and G. Garab (1992) 'Inhibition of 
the light induced reversible structural rearrangements of the macrodomains and the 
phosphorylation of membranes by quinone antagonists. N. Murata (ed.), Research in 
Photosynthesis, Vol. П, 631-634.

a

A. Istokovics, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Characterization of 
the light-induced reversible structural changes in granal thylakoid membranes. P. Matthis (ed.), 
Photosynthesis: from Light to Biosphere, Vol. Ш, 265-268.

G. Horváth, M. Droppa, L. Fodorpataki, A. Istokovics, G. Garab and W. Oettmeier 
(1996) Acridones: a chemically new group of protonophores. Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 93, 
3876-3880.

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1996) Inherent sructural flexibility 
of chiral macroaggregates of light harvesting chlorophyll a/b pigment protein complexes. Light- 
induced reversible structural changes associated with energy dissipation. Biochemistry, 35, 
8981-8985.

2. Anyagok és módszerek

A kísérletekhez használt intakt kloroplasztiszt és tilakoid membránt üvegházi 
körülmények között nevelt kéthetes borsó (Pisum sativum L.) növényekből izoláltam. A CD 
spektrumokat Jobin Yvon CD6 dikrográffal vettem fel. A fényindukált CD mérésekhez a 
gerjesztő fényt a mérőfényre merőlegesen fókuszáltam a mintára. A méréseket 510 és 690 nm

en végeztem, keresztező szűrők használatával. A fényindukált kioltás mérésére Walz PAM 
103 klorofill-fluorimétert használtam.

A fényindukált fényszórás változást 505 és 545 nm hullámhosszúságú fény 
abszorbeiójának különbségeként mértem. Az elektrontranszport sebességének mérése Hill- 
reakció alapján történt, ferricianid használatával. А ДрН mérésére neutral red indikátort 
használtam, a mérést 553 nm-en végeztem. A Mg2+ ion felszabadulását Eriochrome Blue SE 
metallokróm indikátorral 554-592 nm-nél mért abszorbeiókülönbség alapján határoztam meg. 
Ezeket a méréseket Shimadzu UV 3000 spektrofotométerrel végeztem.

Az elektrokróm abszorpcióváltozást 515 nm-nél házi építésű készülékkel mértem.

A. Istokovics, I. Simidjiev, F. Lajkó and G. Garab (1997) Characterization of the light 
induced reversible changes in the chiral macroorganization of the chromophores in chloroplast 
thylakoid membranes. Temperature dependence and effect of inhibitors. Photosynth. Res.
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3. Eredmények és értékelésük 5. Idézett irodalom

3.1 A makrodomének szerveződése és ennek hőmérséklet fiiggése Anderson J.M. and Andersson B. (1988) Trends in Bioi. Sei. 13, 351-355

Barzda V., Mustárdy L. and Garab G. (1994) Biochemistry 33, 10837-10841

Barzda V., Istokovics A., Simidjiev I. And Garab G. (1996) Biochemistry 35, 8981-8985

Faludi-Dániel Á. and Mustárdy L.A. (1983) Plant Physiol. 73,16-19

Faludi-Dániel Á., Mustárdy L., Shubin V.V. and Sobhin M.A. (1984) in: Advances in
Photosynthesis Research (Sybesma C. ed.) vol. 4, pp. 733-736. Martinus Nijhofí/Dr. 
W. Junk, The Hague, The Netherlands.

Finzi L., Bustamante C., Garab G. and Juang C-B. (1989) Proc. Natl. Acad. Sei. USA 86, 
8748-8752

Garab G., Faludi-Dániel Á., Sutherland J.C. and Hind G. (1988a) Bichemistry 27, 2425-2430 
Garab G., Leegood R.C., Walker D.A., Sutherland J.C. and Hind G. (1988b) Biochemistry 27, 

2430-2434

Garab G., Wells K.S., Finzi L. and Bustamante C. (1988c) Biochemistry 27, 5839-5843 
Garab G., Kieleczawa J., Sutherland J.C., Bustamante C. and Hind G. (1991) Photochem. 

Photobiol. 54, 273-281

Gregory, R.P.F. (1975) Biochem. J. 148,487-497

Gregory, R.P.F., Demeter S. and Faludi-Dániel Á. (1980) Biochim. Biophys. Acta 591, 356-

Kísérleteink alapján megállapítottuk, hogy a fényindukált CD változással 
párhuzamosan - amely csak makrodomének jelenlétében alakul ki - a fluoreszcencia hozam is 
szignifikáns változást mutat. Tehát a makrodomének szerkezetváltozása összefügg a 
fotofizikai reakcióidban bekövetkező változással, amely a makrodomének 
struktúraváltozásának a fotofizikai reakcióút szabályozásában betöltött szerepére utal.

A fényindukált CD változás amplitúdója és kezdősebessége 2-33 °C között 
folyamatosan nő a hőmérséklet emelkedésével. Ugyanakkor 35-40 °C között a fényindukált CD 
változás megszűnik. A folyadékkristályoknál megfigyelt termooptikai effektusra alapozva 
(Jánossy, 1991) az a hipotézist állítottuk fel (Barzda és mtsi, 1996), hogy a beérkező fotonok 
hatására a makroaggregátumok egyes doméneiben lokális felmelegedések történnek és ezek 
okozzák a szerkezetváltozásokat.

Ez alapján feltétélezésünk a következő. A tilakoid makroaggregátumokban és az 
LHCII makroaggregátumokban is a fényindukált szerkezetváltozásokért valamilyen termikus 
effektus a felelős. A makrodoménekben fény hatására lokális felmelegedések történnek és ha 
elérik a 35-40 °C-t, bekövetkezik a struktúraváltozás, amely sötétben lassan áll helyre. (A 
helyreállás kinetikája hasonló ahhoz, amit folyadékkristályokban a hasonló mechanizmussal 
lejátszódó termooptikus hatás során megfigyeltek). Ha a külső hőmérséklet emelésével 
tartósan ezen a hőmérsékleten tartjuk a makroaggregátumokat, a rendszer elveszíti 
reverzibilitását (lényegében ugyanúgy, mint a hosszan tartó, erős külső megvilágítás hatására 
(Gussakovsky és mtsi, 1997)). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a psi-tipusú CD spektrum 
magasabb hőmérsékleten is megfigyelhető, amely azt mutatja, hogy ekkor még a makrodomén 
létezik/kialakul, csak a szerkezetváltozásért felelős, valószínűleg perifériális komplexek 
disszociálódnak.

369
Gussakovsky E.E., Barzda V., Shahak Y. and Garab G. (1997) Photosynth. Rés. 51, 119-126 
Hind G., Nakatani H.Y. and Izawa S. (1974) Proc. Natl. Acad. Sei. USA 71, 1484-1488 
Horton P., Ruban A.V., Rees D., Pascal A.A., Noctor G. and Young A.J. (1991) FEBS Lett. 

292, 1-4

Horton P, Ruban V.A. and Walters R.G. (1996) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 47, 
655-684

Istokovics A., Lajkó F., Liker E., Barzda V., Simidjev I. and Garab G. (1992) in Research in 
Photosynthesis, N. Murata (ed.), Vol. П, 631-634.

Jánossy I. (1991) in Optical Effects in Liquid Crystals, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht

Reed P.W. and Lardy H.A. (1972) J. Biol. Chem. 247, 6970-6977
Walters R.G., Ruban A.V. and Horton P. (1994) Eur. J. Biochem. 226, 1063-1069
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3.2 Az elektrontranszport, a transzmembrán ApH és a makrodomén struktúraváltozás 
kapcsolataÖsszefoglalva, a makrodomének struktúraváltozásának részletes vizsgálatával 

megállapítottuk, hogy a tilakoid membránok antennarendszerében egy eddig nem ismert 
mechanizmus révén szerkezetváltozások következnek be, melyek sebessége - a telítési 
fényintenzitás felett - egyenesen arányos módon függ a fény intenzitásától. Ez a 
szerkezetváltozás módosítja a fotofizikai reakcióutakat és ezért valószínűnek tűnik, hogy 
szerepet játszik a növények fény adaptációs szabályozási mechanizmusában.

A lineáris elektrontranszport sebessége és a kialakult transzmembrán ApH nagysága 
hasonló fényintenzitáson válik maximálissá (telítést ér el kb. 100 W/m2 fényintenzitásnál), 
ugyanakkor a fényindukált CD változás amplitúdója lineárisan növekszik a megvilágító fény 
intenzitásával a vizsgált tartományban (£500 W/m2). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 
makrodomén struktúraváltozásnak főként magas fényintenzitáson van jelentősége.

A DCMU, amely gátolja a lineáris elektrontranszportot, bizonyos körülmények között 
nem befolyásolja a fényindukált CD változást. Tehát a fényindukált CD változás a lineáris 
elektrontranszport működése nélkül is létrejön, bár - kísérleteink szerint is - elősegíti azt. A 
transzmembrán ДрН-t lecsengető nigericin ugyan csökkenti, de nem blokkolja a fényindukált 
CD változást (tehát van hatása a fényindukált CD változásra, de sokkal kisebb, mint a 
transzmembrán ДрН-ra). Ugyanakkor a DCCD (N,N-diciklohexilkarbodiimid), amely gátolja 
az LHCII pigment-protein komplexek protonálódását (Walters és mtsi, 1994), gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ezen eredmények alapján a lumen egészének savasodása helyett, 
speciális, a makrodomének körül kialakult lokális ApH szerepét kell hangsúlyoznunk a 
makrodomének struktúraváltozásának szempontjából, amely nigericinnel nem szüntethető 
meg teljesen.

t

Fontos megjegyezni, hogy a fényindukált CD változás izolált LHCII esetén is kialakul 
(Barzda és mtsi, 1996), amely megerősíti, hogy a makrodomének fényindukált 
struktúraváltozásához nincs szükség a fotokémiai reakcióutak működésére.

3.3 A makrodomének struktúraváltozásának gátlása kínon antagonista vegyületekkel

Az antimycin A a qe jól ismert gátlószere. Gátló hatását az LHCII 
konformációváltozásának akadályozásával fejti ki, amelynek hatásmechanizmusa nem ismert 
(Horton és mtsi, 1991; Istokovics és msti, 1992). Az antimycin A és a hozzá sok 
tulajdonságban hasonlító myxothiazol (mindkettő kínon antagonista hatású vegyület) gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ugyanakkor nincs hatásuk a lineáris elektrontranszportra és 
hatásuk nem magyarázható mint detergens - a membránra való általános hatás sem. Más kinon 
antagonista vegyületek szintén gátolják a fényindukált CD változást (2,5-dibromo-3-metil-6- 
izopropil-p-benzokinon (DBMIB), 2-heptil-4-hidroxikinolin (HQNO)). Ezen vegyületek gátló

»
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3.5 Az antenna struktúraváltozása és a kloroplasztiszban lejátszódó más folyamatok 
kapcsolata

hatása az ШСП komplexeken lévő alacsony affinitású kínon kötőhellyel magyarázható. E 
hipotézis szerint a kínon antagonista vegyület kötődése gátolja a makrodomének 
konformációváltozását.

A makrodomének struktúraváltozását nem befolyásolja az LHCII komplexek 
foszforilációja. Ugyanígy nem változik meg a citokróm b559 alacsony és magas 
redoxpotenciálú formájának ill. a magas redoxpotenciálú forma oxidált és redukált formájának 
aránya sem a makroaggregáció során. Másfelől a makrodomén szerveződés vagy annak 
fényindukált reverzibilis változásai nem befolyásolják a membrán permeabilitását.

3.4 A kationok hatása a makrodomének fény indukált struktúraváltozására

Korábbi CD spektroszkópiai vizsgálatok megmutatták, hogy a makrodomének 
kialakulása függ a közeg kation tartalmától (Garab és mtsi, 1991, Barzda és mtsi, 1994). 
Munkám során a különböző vegyértékű kationok hatását hasonlítottam össze.

Kísérleteink alapján megállapítható, hogy a pozitív töltések számának növelésével a 
maximális fényindukált CD változás kialakításához egyre kisebb ionkoncentráció szükséges. 
A maximális CD kialakítása után az ionkoncentráció további növelése a fényindukált CD 
változás csökkenését ill. teljes megszűnését eredményezi, ugyanakkor a kialakult CD 
spektrum amplitúdója a maximális amplitúdóhoz képest alig csökken. Tehát a fényindukált 
CD változás nagy mértékű változása mellett a CD spektrum amplitúdója alig változik. Ennek 
magyarázata lehet, hogy a kationok a membránok felületi töltésének árnyékolása révén 
elősegítik a makrodomének kialakulását, ugyanakkor túl magas koncentrációban már 
meggátolják a struktúraváltozást.

A fény hatására az intakt kloroplasztisz tilakoid membránján keresztüli proton 
transzport másodlagos ionmozgásokat hoz létre, amelyek közül a legfontosabb a membránon 
keresztüli Mg2* ion transzport (Hind és mtsi, 1974). A Mg2+ ion koncentrációjának 
megnövekedése a sztróma régióban elősegíti a tilakoid membrán makrodomének kialakulását, 
így az iontranszportnak fontos szerepe lehet a makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

A transzportált Mg2+ ion mennyisége és a fényindukált CD változás sebessége a 
megvilágító fény intenzitásának változtatásával hasonlóan változik. A Mg2+ ion 
koncentrációjának növelése hasonló mértékben növeli a membránon átjutott Mg2+ ion 
mennyiségét, mint a fényindukált CD változás kezdősebességét. Az A23187, kétértékű 
ionokra szelektív ionofór (Reed és mtsi 1972), mivel kiegyenlíti a Mg2+ ion koncentrációját a 
membrán két oldala között, ezzel gátolja a fényindukált CD változás kialakulását. 
Eredményeink azt mutatják, hogy mind a másodlagos iontranszportnak, mind a sztróma 
oldalon jelenlevő kationoknak fontos szerepe van a makrodomének struktúraváltozása 
szempontjából.

v
4. A disszertáció új tudományos eredményei

• Megmutattam, hogy a makrodomén szerveződés változása fotofizikai reakcióutak 
változásával kapcsolódik össze.

• Megmutattam, hogy - a korábbi eredményekkel ellentétben - a makrodomének 
struktúraváltozása független a fotokémiai reakcióutaktól (lineáris elektrontranszport és 
transzmembrán ApH), ugyanakkor a makrodomének struktúraváltozása - helyi - az LHCII 
körül kialakult lokális ApH-kal összefügghet.

• A makrodomének struktúraváltozása magas fényintenzitáson játszódik le, ahol már a 
fotokémiai reakcióutak telítettek.

• A fényindukált CD változás gátolható a qE ismert gátlószereivel (antimycin A, 
myxothiazol, DCCD, stb.). Valószínűleg a qE kialakulása szempotjából a makrodomén 
struktúraváltozás fontos folyamat

• Hipotézisünk szerint makroaggregátumokban a szerkezetváltozásokért a fényenergia 
disszipációja tehető felelőssé és jól leírható a folyadékkristályokban megfigyelt 
termooptikus effektus segítségével. Ezen hipotézis mellett szól az is, hogy magas 
hőmérsékleten (35-40 °C fölött) a makrodomének elveszítik stabilitásukat.

• A makrodomének struktúraváltozása nem jön létre kationok hiányában. Mind a kationok 
jelenlétének mind ezek tilakoid membránon keresztüli transzportjának fontos szerepe van a 
makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

• Megmutattam, hogy az LHCII foszforilációja független a makrodomének 
struktúraváltozásától, ugyanígy nem változik a membrán permeabilitása sem a 
struktúraváltozás során.
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3.2 Az elektrontranszport, a transzmembrán ApH és a makrodomén struktúraváltozás 
kapcsolataÖsszefoglalva, a makrodomének struktúraváltozásának részletes vizsgálatával 

megállapítottuk, hogy a tilakoid membránok antennarendszerében egy eddig nem ismert 
mechanizmus révén szerkezetváltozások következnek be, melyek sebessége - a telítési 
fényintenzitás felett - egyenesen arányos módon függ a fény intenzitásától. Ez a 
szerkezetváltozás módosítja a fotofizikai reakcióutakat és ezért valószínűnek tűnik, hogy 
szerepet játszik a növények fény adaptációs szabályozási mechanizmusában.

A lineáris elektrontranszport sebessége és a kialakult transzmembrán ApH nagysága 
hasonló fényintenzitáson válik maximálissá (telítést ér el kb. 100 W/m2 fényintenzitásnál), 
ugyanakkor a fényindukált CD változás amplitúdója lineárisan növekszik a megvilágító fény 
intenzitásával a vizsgált tartományban (£500 W/m2). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 
makrodomén struktúraváltozásnak főként magas fényintenzitáson van jelentősége.

A DCMU, amely gátolja a lineáris elektrontranszportot, bizonyos körülmények között 
nem befolyásolja a fényindukált CD változást. Tehát a fényindukált CD változás a lineáris 
elektrontranszport működése nélkül is létrejön, bár - kísérleteink szerint is - elősegíti azt. A 
transzmembrán ДрН-t lecsengető nigericin ugyan csökkenti, de nem blokkolja a fényindukált 
CD változást (tehát van hatása a fényindukált CD változásra, de sokkal kisebb, mint a 
transzmembrán ДрН-ra). Ugyanakkor a DCCD (N,N-diciklohexilkarbodiimid), amely gátolja 
az LHCII pigment-protein komplexek protonálódását (Walters és mtsi, 1994), gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ezen eredmények alapján a lumen egészének savasodása helyett, 
speciális, a makrodomének körül kialakult lokális ApH szerepét kell hangsúlyoznunk a 
makrodomének struktúraváltozásának szempontjából, amely nigericinnel nem szüntethető 
meg teljesen.

t

Fontos megjegyezni, hogy a fényindukált CD változás izolált LHCII esetén is kialakul 
(Barzda és mtsi, 1996), amely megerősíti, hogy a makrodomének fényindukált 
struktúraváltozásához nincs szükség a fotokémiai reakcióutak működésére.

3.3 A makrodomének struktúraváltozásának gátlása kínon antagonista vegyületekkel

Az antimycin A a qe jól ismert gátlószere. Gátló hatását az LHCII 
konformációváltozásának akadályozásával fejti ki, amelynek hatásmechanizmusa nem ismert 
(Horton és mtsi, 1991; Istokovics és msti, 1992). Az antimycin A és a hozzá sok 
tulajdonságban hasonlító myxothiazol (mindkettő kínon antagonista hatású vegyület) gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ugyanakkor nincs hatásuk a lineáris elektrontranszportra és 
hatásuk nem magyarázható mint detergens - a membránra való általános hatás sem. Más kinon 
antagonista vegyületek szintén gátolják a fényindukált CD változást (2,5-dibromo-3-metil-6- 
izopropil-p-benzokinon (DBMIB), 2-heptil-4-hidroxikinolin (HQNO)). Ezen vegyületek gátló
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Kísérleteink alapján megállapítottuk, hogy a fényindukált CD változással 
párhuzamosan - amely csak makrodomének jelenlétében alakul ki - a fluoreszcencia hozam is 
szignifikáns változást mutat. Tehát a makrodomének szerkezetváltozása összefügg a 
fotofizikai reakcióidban bekövetkező változással, amely a makrodomének 
struktúraváltozásának a fotofizikai reakcióút szabályozásában betöltött szerepére utal.

A fényindukált CD változás amplitúdója és kezdősebessége 2-33 °C között 
folyamatosan nő a hőmérséklet emelkedésével. Ugyanakkor 35-40 °C között a fényindukált CD 
változás megszűnik. A folyadékkristályoknál megfigyelt termooptikai effektusra alapozva 
(Jánossy, 1991) az a hipotézist állítottuk fel (Barzda és mtsi, 1996), hogy a beérkező fotonok 
hatására a makroaggregátumok egyes doméneiben lokális felmelegedések történnek és ezek 
okozzák a szerkezetváltozásokat.

Ez alapján feltétélezésünk a következő. A tilakoid makroaggregátumokban és az 
LHCII makroaggregátumokban is a fényindukált szerkezetváltozásokért valamilyen termikus 
effektus a felelős. A makrodoménekben fény hatására lokális felmelegedések történnek és ha 
elérik a 35-40 °C-t, bekövetkezik a struktúraváltozás, amely sötétben lassan áll helyre. (A 
helyreállás kinetikája hasonló ahhoz, amit folyadékkristályokban a hasonló mechanizmussal 
lejátszódó termooptikus hatás során megfigyeltek). Ha a külső hőmérséklet emelésével 
tartósan ezen a hőmérsékleten tartjuk a makroaggregátumokat, a rendszer elveszíti 
reverzibilitását (lényegében ugyanúgy, mint a hosszan tartó, erős külső megvilágítás hatására 
(Gussakovsky és mtsi, 1997)). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a psi-tipusú CD spektrum 
magasabb hőmérsékleten is megfigyelhető, amely azt mutatja, hogy ekkor még a makrodomén 
létezik/kialakul, csak a szerkezetváltozásért felelős, valószínűleg perifériális komplexek 
disszociálódnak.
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6. Tudományos közlemények: azt találták, hogy a fényindukált CD változás érzékeny а ДрН-га, de azt is megállapították, 
hogy azzal közvetlenül nem függ össze. (А ДрН gyors lecsengetése nem befolyásolta a 
fényindukált CD változás relaxációját.) A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy 
szerkezetváltozások a fotokémiai aktivitással ugyan nem közvetlenül függenek össze, de a 
változásokat végső soron a fotokémiailag kialakított ДрН és/vagy a fotokémiai apparátus 
működését kísérő lokális iongradiensek kialakulása „hajtja”. Ez a mechanizmus lényegében 
nagyon hasonló a korábbi ДрН-val összefüggő - és pl. fényszórásként detektált - 
szerkezetváltozások értelmezésére javasolt mechanizmusokhoz, vagy a ДрН-tól függő 
fluoreszcencia kioltás mechanizmusához (qE) (v.ö. Horton és mtsi, 1996).

Dolgozatom témája a fényindukált reverzibilis szerkezetváltozások részletes 
jellemzése, azok természetének tisztázása, ill. más fotoszintetikus reakciókkal való 
összefüggésének megállapítása. Vizsgálatainkkal szerettünk volna információt szerezni a 
magas fényen bekövetkező adaptációs folyamatokról is és ezzel megállapítani, hogy milyen 
mechanizmus révén lehetséges a fotoszintetikus folyamatok telítési szintje fölötti 
intenzitástartományban a gerjesztési fényintenzitással arányos válaszreakció kiváltása, 
amellyel a fotofizikai folyamatok szabályozása megvalósul a tilakoid membránokban.
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Photosynthesis, Vol. П, 631-634.

a

A. Istokovics, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Characterization of 
the light-induced reversible structural changes in granal thylakoid membranes. P. Matthis (ed.), 
Photosynthesis: from Light to Biosphere, Vol. Ш, 265-268.

G. Horváth, M. Droppa, L. Fodorpataki, A. Istokovics, G. Garab and W. Oettmeier 
(1996) Acridones: a chemically new group of protonophores. Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 93, 
3876-3880.

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1996) Inherent sructural flexibility 
of chiral macroaggregates of light harvesting chlorophyll a/b pigment protein complexes. Light- 
induced reversible structural changes associated with energy dissipation. Biochemistry, 35, 
8981-8985.

2. Anyagok és módszerek

A kísérletekhez használt intakt kloroplasztiszt és tilakoid membránt üvegházi 
körülmények között nevelt kéthetes borsó (Pisum sativum L.) növényekből izoláltam. A CD 
spektrumokat Jobin Yvon CD6 dikrográffal vettem fel. A fényindukált CD mérésekhez a 
gerjesztő fényt a mérőfényre merőlegesen fókuszáltam a mintára. A méréseket 510 és 690 nm

en végeztem, keresztező szűrők használatával. A fényindukált kioltás mérésére Walz PAM 
103 klorofill-fluorimétert használtam.

A fényindukált fényszórás változást 505 és 545 nm hullámhosszúságú fény 
abszorbeiójának különbségeként mértem. Az elektrontranszport sebességének mérése Hill- 
reakció alapján történt, ferricianid használatával. А ДрН mérésére neutral red indikátort 
használtam, a mérést 553 nm-en végeztem. A Mg2+ ion felszabadulását Eriochrome Blue SE 
metallokróm indikátorral 554-592 nm-nél mért abszorbeiókülönbség alapján határoztam meg. 
Ezeket a méréseket Shimadzu UV 3000 spektrofotométerrel végeztem.

Az elektrokróm abszorpcióváltozást 515 nm-nél házi építésű készülékkel mértem.

A. Istokovics, I. Simidjiev, F. Lajkó and G. Garab (1997) Characterization of the light 
induced reversible changes in the chiral macroorganization of the chromophores in chloroplast 
thylakoid membranes. Temperature dependence and effect of inhibitors. Photosynth. Res.
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a psi-tipusú (polimerization or salt induced) CD elmélettel írhatók le. A makrodomén 
szerveződés a PSII (második fotokémiai rendszer) partikulumok önaggregációs képességének 
tulajdonítható és a perifériális ШСП komplexek adhéziójával magyarázható. A CD jel 
nagyságát az LHCII tartalom, a közeg ionerőssége és ozmotikus nyomása szabályozza (Garab 
és mtsi, 1991).

7. Nemzetközi konferencia absztraktok:

A. Istokovics, E. Liker, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1992) Book of 
Abstracts, FESPP Workshop, Szeged, p. 43

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, I. Simidjiev and G. Garab (1993) In abstracts of 11th 
International Biophysics Congress, Budapest, Hungary, p. 193

Gregory (1975) figyelte meg először, hogy a kloroplasztisz tilakoid membrán néhány 
százalékos nagyságú fényindukált CD változást mutat, amely függött a lineáris 
elektrontranszport működésétől. Faludi-Dániel Ágnes és mtsi (1984) szintén úgy találták, hogy 
a fényindukált CD változás lineáris elektrontranszport akceptor jelenlétében figyelhető meg, 
míg DCMU-val (3-(3,4-diklórfenil)-l,l-dimetilurea) gátolható, de működtethető a PSI (első 
fotokémiai rendszer) körüli ciklikus elektrontranszport révén is (DCMU, PMS (N-metil- 
fenazin-metoszulfát) és Na-aszkorbát jelenlétében). Azt találták továbbá, hogy a fényindukált 
CD változások érzékenyek а ДрН-га, de nem gátolhatok a transzmembrán teret lecsengető 
ágensekkel, pl. valinomicinnel. A fény-mínusz-sötét különbségi spektrumok alapján azt a 
következtetést vonták le, hogy a változások klorofill-klorofill kölcsönhatásokban következnek

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, I. Simidjiev and G. Garab (1994) Book of 
Abstracts, Pigment-protein complexes: structure and spectral properties, Workshop, Preila, 
Lithuania

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) ESF Workshop on Light 
harvesting Systems, Programme, Nant, France

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Abstracts of 40th Annual 
Meeting of Biophysical Society, Biophys. J., 70, A 355

be.

Garab és mtsi (1988b) kimutatták, hogy a fényindukált CD változás szerkezeti 
átrendeződésekből származik, amely azonos következményekkel jár valamennyi pigmentet 
illetően. Azonos kinetikájú változások voltak mérhetők a karotenoidok, a klorofill a és a 
klorofill b megfelelő spektrumtartományaiban. A szerkezetváltozások általános - és nem egy- 
egy pigment pár - részvételét mutatta az is, hogy azok a differenciális fényszórás komponens 
segítségével is kimutathatók voltak, pl. 540-560 nm-en, vagy a 720 nm feletti tartományban. 
Ezért Garab és mtsi (1988b) - támaszkodva azon eredményekre is, amely az abszorpciós 
eredetű (exciton) CD sávokra szuperponálódott differenciálpolarizációs jel királis 
makrodoménekből való származását mutatta (Garab és mtsi, 1988a) - arra a következtetésre 
jutott, hogy a CD változások egy általános szerkezeti átrendeződésből származnak, melynek 
során a királis makroszerkezet változik meg. Az is megállapításra került, hogy ezek a 
változások sokkal specifikusabbak és kinetikájukban is eltérnek, mint az ezeket kísérő, 
általában kisebb (nem differenciálpolarizációs) fényszórás változások.

Ezen vizsgálatok azt is megállapították, hogy ezek a szerkezetváltozások fokozatosan 
egyre intenzívebbé tehetők és nagyságuk a 80 %-ot is elérheti - jóllehet ilyen változások a 
fotoszintetikus elektrontranszport aktivitásának számlájára nem írhatók. Nigericinnel, NifCl- 
dal és imidazollai végzett mérések segítségével - a korábbi eredményekkel jó egyezésben -

G. Garab, V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev (1995) Photosynthesis Research, 
Abstracts Xth International Photosynthesis Congress, Kluwer Academic Publishers, The 
Netherland

G. Garab, Z. Cseh, I. Simidjiev, V. Barzda, A. Istokovics and T. Jávorfi (1996) 
Supplement to Progress in Biophysics and Molecular Biology, Abstracts of ХП-Л International 
Biophysics Congress, Amsterdam, The Netherlands

I. Yumoto, H. Iwata, A. Istokovics, N. Ichise, N. Morita and H. Okuyama (1996) The 
69th Annual Meeting of Japan Biochemical Society, Book of Abstracts p. 120

A. Istokovics, K. Izumi, T. Hoshino, M.T. Sawada, K. Ishizaki, N. Morita and H. 
Okuyama (1996) Abstracts of XDC. Symposium on Polar Biology, Book of Abstract p. 110
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1. Tudományos előzmények

A fotoszintézis az a folyamat, amelynek során a magasabbrendü növények, algák, 
cianobaktériumok és fotoszintetikus baktériumok a napfény energiáját kémiai energiává 
alakítják. A fotoszintézis látja el lényegében a bioszféra egészét táplálékkal.

A fotoszintézis folyamata a fény elnyelésével kezdődik, amely a fotoszintetikus 
membrán antenna pigment-protein komplexeiben megy végbe. Az elnyelt energia legnagyobb 
része a reakciócentrumokba jut, ahol a primer töltésszétválasztáshoz használódik fel. Az ezt 
követő redox folyamatok és a töltések irányított szállítása eredményezi a felszabaduló 
molekuláris oxigént és a redukáló erőt hordozó NADPH-t. A töltésszétválasztás és az 
elektrontranszportot kísérő protonpumpa működése során a tilakoid membrán két oldala 
között létrejön egy elektromos potenciál és pH különbség, amelyek az ATP szintézise során 
használódnak fel.

Az elnyelt fényenergia reakciócentrumokba továbbításának hatékonysága és az 
energiaveszteség minimalizálása erősen függ az antennarendszer struktúrájától. Molekuláris 
szerveződésének jelentőségére utal az a tény, hogy az antennarendszer szerkezete mind rövid, 
mind hosszú távon érvényesülő szabályozó folyamatok révén módosulhat (Anderson és 
Andersson, 1988). A növények többféle környezeti hatásnak vannak kitéve, ami elől nem 
tudnak kitérni, pl. a fény és a hőmérséklet napi és évszakos ill. igen gyors ingadozása. Ezért az 
antennaszerkezet szabályozásának ismerete igen fontos a stresszhatások vizsgálatában ill. a 
növény produktivitásának maximalizálásakor. Azonban igen keveset tudunk ezen 
szabályozási mechanizmusról. Ezen belül is igen hiányosak ismereteink azokról a gyors 
struktúraváltozásokról (perces nagyságrendű vagy gyorsabb) amelyek - minden valószínűség 
szerint - szerepet játszanak a fotofízikai reakcióét szabályozásában. Ezen struktúraváltozások 
jól vizsgálhatók cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával.

Faludi-Dániel Ágnes vezette munkacsoportban megállapították, hogy mind a 
kloroplasztisz tilakoid membránjában lévő, mind pedig az izolált LHCII aggregátum (a 
második fotokémiai rendszer fénybegyűjtő klorofill-protein komplexe) rendkívül intenzív és 
anomális CD sávokkal rendelkezik (Gregory és mtsi, 1980; Faludi-Dániel és Mustárdy, 1983). 
Sokáig ezen anomális CD jelek értelmezése nem volt lehetséges. Később 
differenciálpolarizációs és mikrospektropolarimetriás mérésekkel megállapították, hogy az 
„anomális” CD jel királisan rendezett makrodomének jelenlétének tulajdonítható (Garab és 
mtsi, 1988a; Garab és mtsi, 1988c; Finzi és mtsi, 1989). Ezen makrodomének CD sajátosságai
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a psi-tipusú (polimerization or salt induced) CD elmélettel írhatók le. A makrodomén 
szerveződés a PSII (második fotokémiai rendszer) partikulumok önaggregációs képességének 
tulajdonítható és a perifériális LHCII komplexek adhéziójával magyarázható. A CD jel 
nagyságát az LHCII tartalom, a közeg ionerőssége és ozmotikus nyomása szabályozza (Garab 
és mtsi, 1991).

7. Nemzetközi konferencia absztraktok:

A. Istokovics, E. Liker, V. Barzda, F. Lajkó, L Simidjiev and G. Garab (1992) Book of 
Abstracts, FESPP Workshop, Szeged, p. 43

Gregory (1975) figyelte meg először, hogy a kloroplasztisz tilakoid membrán néhány 
százalékos nagyságú fényindukált CD változást mutat, amely függött a lineáris 
elektrontranszport működésétől. Faludi-Dániel Ágnes és mtsi (1984) szintén úgy találták, hogy 
a fényindukált CD változás lineáris elektrontranszport akceptor jelenlétében figyelhető meg, 
míg DCMU-val (3-(3,4-diklórfenil)-l,l-dimetilurea) gátolható, de működtethető a PSI (első 
fotokémiai rendszer) körüli ciklikus elektrontranszport révén is (DCMU, PMS (N-metil- 
fenazin-metoszulfát) és Na-aszkorbát jelenlétében). Azt találták továbbá, hogy a fényindukált 
CD változások érzékenyek a ApH-ra, de nem gátolhatok a transzmembrán teret lecsengető 
ágensekkel, pl. valinomicinnel. A fény-mínusz-sötét különbségi spektrumok alapján azt a 
következtetést vonták le, hogy a változások klorofill-klorofill kölcsönhatásokban következnek

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, I. Simidjiev and G. Garab (1993) In abstracts of 11th 
International Biophysics Congress, Budapest, Hungary, p. 193

A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, I. Simidjiev and G. Garab (1994) Book of 
Abstracts, Pigment-protein complexes: structure and spectral properties, Workshop, Preila, 
Lithuania

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) ESF Workshop on Light

harvesting Systems, Programme, Nant, France

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Abstracts of 40lh Annual 
Meeting of Biophysical Society, Biophys. J., 70, A 355

be.

Garab és mtsi (1988b) kimutatták, hogy a fényindukált CD változás szerkezeti 
átrendeződésekből származik, amely azonos következményekkel jár valamennyi pigmentet 
illetően. Azonos kinetikájú változások voltak mérhetők a karotenoidok, a klorofill a és a 
klorofill b megfelelő spektrumtartományaiban. A szerkezetváltozások általános - és nem egy- 
egy pigment pár - részvételét mutatta az is, hogy azok a differenciális fényszórás komponens 
segítségével is kimutathatók voltak, pl. 540-560 nm-en, vagy a 720 nm feletti tartományban. 
Ezért Garab és mtsi (1988b) - támaszkodva azon eredményekre is, amely az abszorpciós 
eredetű (exciton) CD sávokra szuperponálódott differenciálpolarizációs jel királis 
makrodoménekből való származását mutatta (Garab és mtsi, 1988a) - arra a következtetésre 
jutott, hogy a CD változások egy általános szerkezeti átrendeződésből származnak, melynek 
során a királis makroszerkezet változik meg. Az is megállapításra került, hogy ezek a 
változások sokkal specifikusabbak és kinetikájukban is eltérnek, mint az ezeket kísérő, 
általában kisebb (nem differenciálpolarizációs) fényszórás változások.

Ezen vizsgálatok azt is megállapították, hogy ezek a szerkezetváltozások fokozatosan 
egyre intenzívebbé tehetők és nagyságuk a 80 %-ot is elérheti - jóllehet ilyen változások a 
fotoszintetikus elektrontranszport aktivitásának számlájára nem írhatók. Nigericinnel, NH4CI- 
dal és imidazollal végzett mérések segítségével - a korábbi eredményekkel jó egyezésben -

G. Garab, V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev (1995) Photosynthesis Research, 
Abstracts Xth International Photosynthesis Congress, Kluwer Academic Publishers, The 
Netherland

G. Garab, Z. Cseh, I. Simidjiev, V. Barzda, A. Istokovics and T. Jávorfi (1996) 
Supplement to Progress in Biophysics and Molecular Biology, Abstracts of XD-Ih International 
Biophysics Congress, Amsterdam, The Netherlands

I. Yumoto, H. Iwata, A. Istokovics, N. Ichise, N. Morita and H. Okuyama (1996) The 
69th Annual Meeting of Japan Biochemical Society, Book of Abstracts p. 120

A. Istokovics, K. Izumi, T. Hoshino, M.T. Sawada, K. Ishizaki, N. Morita and H. 
Okuyama (1996) Abstracts of XIX. Symposium on Polar Biology, Book of Abstract p. 110
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6. Tudományos közlemények: azt találták, hogy a fényindukált CD változás érzékeny а ДрН-га, de azt is megállapították, 
hogy azzal közvetlenül nem függ össze. (А ДрН gyors lecsengetése nem befolyásolta 
fényindukált CD változás relaxációját.) A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy 
szerkezetváltozások a fotokémiai aktivitással ugyan nem közvetlenül függenek össze, de a 
változásokat végső soron a fotokémiailag kialakított ДрН és/vagy a fotokémiai apparátus 
működését kísérő lokális iongradiensek kialakulása „hajtja”. Ez a mechanizmus lényegében 
nagyon hasonló a korábbi ДрН-val összefüggő - és pl. fényszórásként detektált - 
szerkezetváltozások értelmezésére javasolt mechanizmusokhoz, vagy a ДрН-tól függő 
fluoreszcencia kioltás mechanizmusához (qe) (v.ö. Horton és mtsi, 1996).

Dolgozatom témája a fényindukált reverzibilis szerkezetváltozások részletes 
jellemzése, azok természetének tisztázása, ill. más fotoszintetikus reakciókkal való 
összefüggésének megállapítása. Vizsgálatainkkal szerettünk volna információt szerezni a 
magas fényen bekövetkező adaptációs folyamatokról is és ezzel megállapítani, hogy milyen 
mechanizmus révén lehetséges a fotoszintetikus folyamatok telítési szintje fölötti 
intenzitástartományban a gerjesztési fényintenzitással arányos válaszreakció kiváltása, 
amellyel a fotofizikai folyamatok szabályozása megvalósul a tilakoid membránokban.

a
A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, L Simidjev and G. Garab (1992) Inhibition of 

the light induced reversible structural rearrangements of the macrodomains and the 
phosphorylation of membranes by quinone antagonists. N. Murata (ed.), Research in 
Photosynthesis, Vol. П, 631-634.

a

A. Istokovics, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Characterization of 
the light-induced reversible structural changes in granal thylakoid membranes. P. Matthis (ed.), 
Photosynthesis: from Light to Biosphere, Vol. Ш, 265-268.

G. Horváth, M. Drappá, L. Fodorpataki, A. Istokovics, G. Garab and W. Oettmeier 
(1996) Acridones: a chemically new group of protonophores. Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 93, 
3876-3880.

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1996) Inherent sructural flexibility 
of chiral macroaggregates of light harvesting chlorophyll a/b pigment protein complexes. Light- 
induced reversible structural changes associated with energy dissipation. Biochemistry, 35, 
8981-8985.

2. Anyagok és módszerek

A kísérletekhez használt intakt kloroplasztiszt és tilakoid membránt üvegházi 
körülmények között nevelt kéthetes borsó (Pisum sativum L.) növényekből izoláltam. A CD 
spektrumokat Jobin Yvon CD6 dikrográffal vettem fel. A fényindukált CD mérésekhez a 
gerjesztő fényt a mérőfényre merőlegesen fókuszáltam a mintára. A méréseket 510 és 690 nm

en végeztem, keresztező szűrők használatával. A fényindukált kioltás mérésére Walz PAM 
103 klorofill-fluorimétert használtam.

A fényindukált fényszórás változást 505 és 545 nm hullámhosszúságú fény 
abszorbeiójának különbségeként mértem. Az elektrontranszport sebességének mérése Hill- 
reakció alapján történt, ferricianid használatával. А ДрН mérésére neutral red indikátort 
használtam, a mérést 553 nm-en végeztem. A Mg2+ ion felszabadulását Eriochrome Blue SE 
metallokróm indikátorral 554-592 nm-nél mért abszorbeiókülönbség alapján határoztam meg. 
Ezeket a méréseket Shimadzu UV 3000 spektrofotométerrel végeztem.

Az elektrokróm abszorpcióváltozást 515 nm-nél házi építésű készülékkel mértem.

A. Istokovics, I. Simidjiev, F. Lajkó and G. Garab (1997) Characterization of the light 
induced reversible changes in the chiral macroorganization of the chromophores in chloroplast 
thylakoid membranes. Temperature dependence and effect of inhibitors. Photosynth. Res.
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3.2 Az elektrontranszport, a transzmembrán ApH és a makrodomén struktúraváltozás 
kapcsolataÖsszefoglalva, a makrodomének struktúraváltozásának részletes vizsgálatával 

megállapítottuk, hogy a tilakoid membránok antennarendszerében egy eddig nem ismert 
mechanizmus révén szerkezetváltozások következnek be, melyek sebessége - a telítési 
fényintenzitás felett - egyenesen arányos módon függ a fény intenzitásától. Ez a 
szerkezetváltozás módosítja a fotofizikai reakcióutakat és ezért valószínűnek tűnik, hogy 
szerepet játszik a növények fényadaptációs szabályozási mechanizmusában.

A lineáris elektrontranszport sebessége és a kialakult transzmembrán ApH nagysága 
hasonló fényintenzitáson válik maximálissá (telítést ér el kb. 100 W/m2 fényintenzitásnál), 
ugyanakkor a fényindukált CD változás amplitúdója lineárisan növekszik a megvilágító fény 
intenzitásával a vizsgált tartományban (£500 W/m2). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 
makrodomén struktúraváltozásnak főként magas fényintenzitáson van jelentősége.

A DCMU, amely gátolja a lineáris elektrontranszportot, bizonyos körülmények között 
nem befolyásolja a fényindukált CD változást. Tehát a fényindukált CD változás a lineáris 
elektrontranszport működése nélkül is létrejön, bár - kísérleteink szerint is - elősegíti azt. A 
transzmembrán ДрН-t lecsengető nigericin ugyan csökkenti, de nem blokkolja a fényindukált 
CD változást (tehát van hatása a fényindukált CD változásra, de sokkal kisebb, mint a 
transzmembrán ДрН-ra). Ugyanakkor a DCCD (N,N-diciklohexilkarbodiimid), amely gátolja 
az LHCII pigment-protein komplexek protonálódását (Walters és mtsi, 1994), gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ezen eredmények alapján a lumen egészének savasodása helyett, 
speciális, a makrodomének körül kialakult lokális ApH szerepét kell hangsúlyoznunk a 
makrodomének struktúraváltozásának szempontjából, amely nigericinnel nem szüntethető 
meg teljesen.

Fontos megjegyezni, hogy a fényindukált CD változás izolált LHCII esetén is kialakul 
(Barzda és mtsi, 1996), amely megerősíti, hogy a makrodomének fényindukált 
struktúraváltozásához nincs szükség a fotokémiai reakcióutak működésére.

3.3 A makrodomének struktúraváltozásának gátlása kínon antagonista vegyületekkel

r Az antimycin A a qE jól ismert gátlószere. Gátló hatását az LHCII 
konformációváltozásának akadályozásával fejti ki, amelynek hatásmechanizmusa nem ismert 
(Horton és mtsi, 1991; Istokovics és msti, 1992). Az antimycin A és a hozzá sok 
tulajdonságban hasonlító myxothiazol (mindkettő kínon antagonista hatású vegyület) gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ugyanakkor nincs hatásuk a lineáris elektrontranszportra és 
hatásuk nem magyarázható mint detergens - a membránra való általános hatás sem. Más kínon 
antagonista vegyületek szintén gátolják a fényindukált CD változást (2,5-dibromo-3-metil-6- 
izopropil-p-benzokinon (DBMIB), 2-heptil-4-hidroxikinolin (HQNO)). Ezen vegyületek gátló
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hatása az LHCII komplexeken lévő alacsony affinitásé kínon kötőhellyel magyarázható. E 
hipotézis szerint a kínon antagonista vegyület kötődése gátolja a makrodomének 
konformációváltozását.

3.5 Az antenna struktúraváltozása és a kloroplasztiszban lejátszódó más folyamatok 
kapcsolata

A makrodomének struktúraváltozását nem befolyásolja az ШСП komplexek 
foszforilációja. Ugyanígy nem változik meg a citokróm alacsony és magas 
redoxpotenciálú formájának ill. a magas redoxpotenciálú forma oxidált és redukált formájának 
aránya sem a makroaggregáció során. Másfelől a makrodomén szerveződés vagy annak 
fényindukált reverzibilis változásai nem befolyásolják a membrán permeabilitását.

3.4 A kationok hatása a makrodomének fényindukált struktúraváltozására

Korábbi CD spektroszkópiai vizsgálatok megmutatták, hogy a makrodomének 
kialakulása függ a közeg kation tartalmától (Garab és mtsi, 1991, Barzda és mtsi, 1994). 
Munkám során a különböző vegyértékű kationok hatását hasonlítottam össze.

Kísérleteink alapján megállapítható, hogy a pozitív töltések számának növelésével a 
maximális fényindukált CD változás kialakításához egyre kisebb ionkoncentráció szükséges. 
A maximális CD kialakítása után az ionkoncentráció további növelése a fényindukált CD 
változás csökkenését ill. teljes megszűnését eredményezi, ugyanakkor a kialakult CD 
spektrum amplitúdója a maximális amplitúdóhoz képest alig csökken. Tehát a fényindukált 
CD változás nagy mértékű változása mellett a CD spektrum amplitúdója alig változik. Ennek 
magyarázata lehet, hogy a kationok a membránok felületi töltésének árnyékolása révén 
elősegítik a makrodomének kialakulását, ugyanakkor túl magas koncentrációban már 
meggátolják a struktúraváltozást.

A fény hatására az intakt kloroplasztisz tilakoid membránján keresztüli proton 
transzport másodlagos ionmozgásokat hoz létre, amelyek közül a legfontosabb a membránon 
keresztüli Mg2+ ion transzport (Hind és mtsi, 1974). A Mg2* ion koncentrációjának 
megnövekedése a sztróma régióban elősegíti a tilakoid membrán makrodomének kialakulását, 
így az iontranszportnak fontos szerepe lehet a makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

A transzportált Mg2+ ion mennyisége és a fényindukált CD változás sebessége a 
megvilágító fény intenzitásának változtatásával hasonlóan változik. A Mg2+ ion 
koncentrációjának növelése hasonló mértékben növeli a membránon átjutott Mg2+ ion 
mennyiségét, mint a fényindukált CD változás kezdősebességét. Az A23187, kétértékű 
ionokra szelektív ionofór (Reed és mtsi 1972), mivel kiegyenlíti a Mg2+ ion koncentrációját a 
membrán két oldala között, ezzel gátolja a fényindukált CD változás kialakulását. 
Eredményeink azt mutatják, hogy mind a másodlagos iontranszportnak, mind a sztróma 
oldalon jelenlevő kationoknak fontos szerepe van' a makrodomének struktúraváltozása 
szempontjából.

4. A disszertáció új tudományos eredményei

• Megmutattam, hogy a makrodomén szerveződés változása fotofizikai reakcióutak 
változásával kapcsolódik össze.

• Megmutattam, hogy - a korábbi eredményekkel ellentétben 
struktúraváltozása független a fotokémiai reakcióutaktól (lineáris elektrontranszport és 
transzmembrán ApH), ugyanakkor a makrodomének struktúraváltozása - helyi - az LHCII 
körül kialakult lokális ДрН-kal összefügghet.

• A makrodomének struktúraváltozása magas fényintenzitáson játszódik le, ahol már a 
fotokémiai reakcióutak telítettek.

• A fényindukált CD változás gátolható a qE ismert gátlószereivel (antimycin A, 
myxothiazol, DCCD, stb.). Valószínűleg a qE kialakulása szempotjából a makrodomén 
struktúraváltozás fontos folyamat.

• Hipotézisünk szerint makroaggregátumokban a szerkezetváltozásokért a fényenergia 
disszipációja tehető felelőssé és jól leírható a folyadékkristályokban megfigyelt 
termooptikus effektus segítségével. Ezen hipotézis mellett szól az is, hogy magas 
hőmérsékleten (35-40 °C fölött) a makrodomének elveszítik stabilitásukat.

• A makrodomének struktúraváltozása nem jön létre kationok hiányában. Mind a kationok 
jelenlétének mind ezek tilakoid membránon keresztüli transzportjának fontos szerepe van a 
makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

• Megmutattam, hogy az LHCII foszforilációja független a makrodomének 
struktúraváltozásától, ugyanígy nem változik a membrán permeabilitása sem a 
struktúraváltozás során.

a makrodomének

*

87



hatása az LHCII komplexeken lévő alacsony affinitásé kínon kötőhellyel magyarázható. E 
hipotézis szerint a kínon antagonista vegyület kötődése gátolja a makrodomének 
konformációváltozását.

3.5 Az antenna struktúraváltozása és a kloroplasztiszban lejátszódó más folyamatok 
kapcsolata

A makrodomének struktúraváltozását nem befolyásolja az ШСП komplexek 
foszforilációja. Ugyanígy nem változik meg a citokróm alacsony és magas 
redoxpotenciálú formájának ill. a magas redoxpotenciálú forma oxidált és redukált formájának 
aránya sem a makroaggregáció során. Másfelől a makrodomén szerveződés vagy annak 
fényindukált reverzibilis változásai nem befolyásolják a membrán permeabilitását.

3.4 A kationok hatása a makrodomének fényindukált struktúraváltozására

Korábbi CD spektroszkópiai vizsgálatok megmutatták, hogy a makrodomének 
kialakulása függ a közeg kation tartalmától (Garab és mtsi, 1991, Barzda és mtsi, 1994). 
Munkám során a különböző vegyértékű kationok hatását hasonlítottam össze.

Kísérleteink alapján megállapítható, hogy a pozitív töltések számának növelésével a 
maximális fényindukált CD változás kialakításához egyre kisebb ionkoncentráció szükséges. 
A maximális CD kialakítása után az ionkoncentráció további növelése a fényindukált CD 
változás csökkenését ill. teljes megszűnését eredményezi, ugyanakkor a kialakult CD 
spektrum amplitúdója a maximális amplitúdóhoz képest alig csökken. Tehát a fényindukált 
CD változás nagy mértékű változása mellett a CD spektrum amplitúdója alig változik. Ennek 
magyarázata lehet, hogy a kationok a membránok felületi töltésének árnyékolása révén 
elősegítik a makrodomének kialakulását, ugyanakkor túl magas koncentrációban már 
meggátolják a struktúraváltozást.

A fény hatására az intakt kloroplasztisz tilakoid membránján keresztüli proton 
transzport másodlagos ionmozgásokat hoz létre, amelyek közül a legfontosabb a membránon 
keresztüli Mg2+ ion transzport (Hind és mtsi, 1974). A Mg2* ion koncentrációjának 
megnövekedése a sztróma régióban elősegíti a tilakoid membrán makrodomének kialakulását, 
így az iontranszportnak fontos szerepe lehet a makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

A transzportált Mg2+ ion mennyisége és a fényindukált CD változás sebessége a 
megvilágító fény intenzitásának változtatásával hasonlóan változik. A Mg2+ ion 
koncentrációjának növelése hasonló mértékben növeli a membránon átjutott Mg2+ ion 
mennyiségét, mint a fényindukált CD változás kezdősebességét. Az A23187, kétértékű 
ionokra szelektív ionofór (Reed és mtsi 1972), mivel kiegyenlíti a Mg2+ ion koncentrációját a 
membrán két oldala között, ezzel gátolja a fényindukált CD változás kialakulását. 
Eredményeink azt mutatják, hogy mind a másodlagos iontranszportnak, mind a sztróma 
oldalon jelenlevő kationoknak fontos szerepe van' a makrodomének struktúraváltozása 
szempontjából.

4. A disszertáció új tudományos eredményei

• Megmutattam, hogy a makrodomén szerveződés változása fotofizikai reakcióutak 
változásával kapcsolódik össze.

• Megmutattam, hogy - a korábbi eredményekkel ellentétben 
struktúraváltozása független a fotokémiai reakcióutaktól (lineáris elektrontranszport és 
transzmembrán ApH), ugyanakkor a makrodomének struktúraváltozása - helyi - az LHCII 
körül kialakult lokális ДрН-kal összefügghet.

• A makrodomének struktúraváltozása magas fényintenzitáson játszódik le, ahol már a 
fotokémiai reakcióutak telítettek.

• A fényindukált CD változás gátolható a qE ismert gátlószereivel (antimycin A, 
myxothiazol, DCCD, stb.). Valószínűleg a qE kialakulása szempotjából a makrodomén 
struktúraváltozás fontos folyamat.

• Hipotézisünk szerint makroaggregátumokban a szerkezetváltozásokért a fényenergia 
disszipációja tehető felelőssé és jól leírható a folyadékkristályokban megfigyelt 
termooptikus effektus segítségével. Ezen hipotézis mellett szól az is, hogy magas 
hőmérsékleten (35-40 °C fölött) a makrodomének elveszítik stabilitásukat.

• A makrodomének struktúraváltozása nem jön létre kationok hiányában. Mind a kationok 
jelenlétének mind ezek tilakoid membránon keresztüli transzportjának fontos szerepe van a 
makroaggregátumok szerkezetváltozásaiban.

• Megmutattam, hogy az LHCII foszforilációja független a makrodomének 
struktúraváltozásától, ugyanígy nem változik a membrán permeabilitása sem a 
struktúraváltozás során.

a makrodomének

*

87



3.2 Az elektrontranszport, a transzmembrán ApH és a makrodomén struktúraváltozás 
kapcsolataÖsszefoglalva, a makrodomének struktúraváltozásának részletes vizsgálatával 

megállapítottuk, hogy a tilakoid membránok antennarendszerében egy eddig nem ismert 
mechanizmus révén szerkezetváltozások következnek be, melyek sebessége - a telítési 
fényintenzitás felett - egyenesen arányos módon függ a fény intenzitásától. Ez a 
szerkezetváltozás módosítja a fotofizikai reakcióutakat és ezért valószínűnek tűnik, hogy 
szerepet játszik a növények fényadaptációs szabályozási mechanizmusában.

A lineáris elektrontranszport sebessége és a kialakult transzmembrán ApH nagysága 
hasonló fényintenzitáson válik maximálissá (telítést ér el kb. 100 W/m2 fényintenzitásnál), 
ugyanakkor a fényindukált CD változás amplitúdója lineárisan növekszik a megvilágító fény 
intenzitásával a vizsgált tartományban (£500 W/m2). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 
makrodomén struktúraváltozásnak főként magas fényintenzitáson van jelentősége.

A DCMU, amely gátolja a lineáris elektrontranszportot, bizonyos körülmények között 
nem befolyásolja a fényindukált CD változást. Tehát a fényindukált CD változás a lineáris 
elektrontranszport működése nélkül is létrejön, bár - kísérleteink szerint is - elősegíti azt. A 
transzmembrán ДрН-t lecsengető nigericin ugyan csökkenti, de nem blokkolja a fényindukált 
CD változást (tehát van hatása a fényindukált CD változásra, de sokkal kisebb, mint a 
transzmembrán ДрН-ra). Ugyanakkor a DCCD (N,N-diciklohexilkarbodiimid), amely gátolja 
az LHCII pigment-protein komplexek protonálódását (Walters és mtsi, 1994), gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ezen eredmények alapján a lumen egészének savasodása helyett, 
speciális, a makrodomének körül kialakult lokális ApH szerepét kell hangsúlyoznunk a 
makrodomének struktúraváltozásának szempontjából, amely nigericinnel nem szüntethető 
meg teljesen.

Fontos megjegyezni, hogy a fényindukált CD változás izolált LHCII esetén is kialakul 
(Barzda és mtsi, 1996), amely megerősíti, hogy a makrodomének fényindukált 
struktúraváltozásához nincs szükség a fotokémiai reakcióutak működésére.

3.3 A makrodomének struktúraváltozásának gátlása kínon antagonista vegyületekkel

r Az antimycin A a qE jól ismert gátlószere. Gátló hatását az LHCII 
konformációváltozásának akadályozásával fejti ki, amelynek hatásmechanizmusa nem ismert 
(Horton és mtsi, 1991; Istokovics és msti, 1992). Az antimycin A és a hozzá sok 
tulajdonságban hasonlító myxothiazol (mindkettő kínon antagonista hatású vegyület) gátolja a 
fényindukált CD változást is. Ugyanakkor nincs hatásuk a lineáris elektrontranszportra és 
hatásuk nem magyarázható mint detergens - a membránra való általános hatás sem. Más kínon 
antagonista vegyületek szintén gátolják a fényindukált CD változást (2,5-dibromo-3-metil-6- 
izopropil-p-benzokinon (DBMIB), 2-heptil-4-hidroxikinolin (HQNO)). Ezen vegyületek gátló

9 6
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Kísérleteink alapján megállapítottuk, hogy a fényindukált CD változással 
párhuzamosan - amely csak makrodomének jelenlétében alakul ki - a fluoreszcencia hozam is 
szignifikáns változást mutat. Tehát a makrodomének szerkezetváltozása összefügg a 
fotofizikai reakcióidban bekövetkező változással, amely a makrodomének 
struktúraváltozásának a fotofizikai reakcióút szabályozásában betöltött szerepére utal.

A fényindukált CD változás amplitúdója és kezdősebessége 2-33 °C között 
folyamatosan nő a hőmérséklet emelkedésével. Ugyanakkor 35-40 °C között a fényindukált CD 
változás megszűnik. A folyadékkristályoknál megfigyelt termooptikai effektusra alapozva 
(Jánossy, 1991) az a hipotézist állítottuk fel (Barzda és mtsi, 1996), hogy a beérkező fotonok 
hatására a makroaggregátumok egyes doméneiben lokális felmelegedések történnek és ezek 
okozzák a szerkezetváltozásokat.

Ez alapján feltétélezésünk a következő. A tilakoid makroaggregátumokban és az 
LHCII makroaggregátumokban is a fényindukált szerkezetváltozásokért valamilyen termikus 
effektus a felelős. A makrodoménekben fény hatására lokális felmelegedések történnek és ha 
elérik a 35-40 °C-t, bekövetkezik a struktúraváltozás, amely sötétben lassan áll helyre. (A 
helyreállás kinetikája hasonló ahhoz, amit folyadékkristályokban a hasonló mechanizmussal 
lejátszódó termooptikus hatás során megfigyeltek). Ha a külső hőmérséklet emelésével 
tartósan ezen a hőmérsékleten tartjuk a makroaggregátumokat, a rendszer elveszíti 
reverzibilitását (lényegében ugyanúgy, mint a hosszan tartó, erős külső megvilágítás hatására 
(Gussakovsky és mtsi, 1997)). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a psi-tipusú CD spektrum 
magasabb hőmérsékleten is megfigyelhető, amely azt mutatja, hogy ekkor még a makrodomén 
létezik/kialakul, csak a szerkezetváltozásért felelős, valószínűleg perifériális komplexek 
disszociálódnak.
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6. Tudományos közlemények: azt találták, hogy a fényindukált CD változás érzékeny а ДрН-га, de azt is megállapították, 
hogy azzal közvetlenül nem függ össze. (А ДрН gyors lecsengetése nem befolyásolta 
fényindukált CD változás relaxációját.) A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy 
szerkezetváltozások a fotokémiai aktivitással ugyan nem közvetlenül függenek össze, de a 
változásokat végső soron a fotokémiailag kialakított ДрН és/vagy a fotokémiai apparátus 
működését kísérő lokális iongradiensek kialakulása „hajtja”. Ez a mechanizmus lényegében 
nagyon hasonló a korábbi ДрН-val összefüggő - és pl. fényszórásként detektált - 
szerkezetváltozások értelmezésére javasolt mechanizmusokhoz, vagy a ДрН-tól függő 
fluoreszcencia kioltás mechanizmusához (qe) (v.ö. Horton és mtsi, 1996).

Dolgozatom témája a fényindukált reverzibilis szerkezetváltozások részletes 
jellemzése, azok természetének tisztázása, ill. más fotoszintetikus reakciókkal való 
összefüggésének megállapítása. Vizsgálatainkkal szerettünk volna információt szerezni a 
magas fényen bekövetkező adaptációs folyamatokról is és ezzel megállapítani, hogy milyen 
mechanizmus révén lehetséges a fotoszintetikus folyamatok telítési szintje fölötti 
intenzitástartományban a gerjesztési fényintenzitással arányos válaszreakció kiváltása, 
amellyel a fotofizikai folyamatok szabályozása megvalósul a tilakoid membránokban.

a
A. Istokovics, F. Lajkó, E. Liker, V. Barzda, L Simidjev and G. Garab (1992) Inhibition of 

the light induced reversible structural rearrangements of the macrodomains and the 
phosphorylation of membranes by quinone antagonists. N. Murata (ed.), Research in 
Photosynthesis, Vol. П, 631-634.

a

A. Istokovics, V. Barzda, F. Lajkó, I. Simidjiev and G. Garab (1995) Characterization of 
the light-induced reversible structural changes in granal thylakoid membranes. P. Matthis (ed.), 
Photosynthesis: from Light to Biosphere, Vol. Ш, 265-268.

G. Horváth, M. Drappá, L. Fodorpataki, A. Istokovics, G. Garab and W. Oettmeier 
(1996) Acridones: a chemically new group of protonophores. Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 93, 
3876-3880.

V. Barzda, A. Istokovics, I. Simidjiev and G. Garab (1996) Inherent sructural flexibility 
of chiral macroaggregates of light harvesting chlorophyll a/b pigment protein complexes. Light- 
induced reversible structural changes associated with energy dissipation. Biochemistry, 35, 
8981-8985.

2. Anyagok és módszerek

A kísérletekhez használt intakt kloroplasztiszt és tilakoid membránt üvegházi 
körülmények között nevelt kéthetes borsó (Pisum sativum L.) növényekből izoláltam. A CD 
spektrumokat Jobin Yvon CD6 dikrográffal vettem fel. A fényindukált CD mérésekhez a 
gerjesztő fényt a mérőfényre merőlegesen fókuszáltam a mintára. A méréseket 510 és 690 nm

en végeztem, keresztező szűrők használatával. A fényindukált kioltás mérésére Walz PAM 
103 klorofill-fluorimétert használtam.

A fényindukált fényszórás változást 505 és 545 nm hullámhosszúságú fény 
abszorbeiójának különbségeként mértem. Az elektrontranszport sebességének mérése Hill- 
reakció alapján történt, ferricianid használatával. А ДрН mérésére neutral red indikátort 
használtam, a mérést 553 nm-en végeztem. A Mg2+ ion felszabadulását Eriochrome Blue SE 
metallokróm indikátorral 554-592 nm-nél mért abszorbeiókülönbség alapján határoztam meg. 
Ezeket a méréseket Shimadzu UV 3000 spektrofotométerrel végeztem.

Az elektrokróm abszorpcióváltozást 515 nm-nél házi építésű készülékkel mértem.

A. Istokovics, I. Simidjiev, F. Lajkó and G. Garab (1997) Characterization of the light 
induced reversible changes in the chiral macroorganization of the chromophores in chloroplast 
thylakoid membranes. Temperature dependence and effect of inhibitors. Photosynth. Res.
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a psi-tipusú (polimerization or salt induced) CD elmélettel írhatók le. A makrodomén 
szerveződés a PSII (második fotokémiai rendszer) partikulumok önaggregációs képességének 
tulajdonítható és a perifériális LHCII komplexek adhéziójával magyarázható. A CD jel 
nagyságát az LHCII tartalom, a közeg ionerőssége és ozmotikus nyomása szabályozza (Garab 
és mtsi, 1991).
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Garab és mtsi (1988b) kimutatták, hogy a fényindukált CD változás szerkezeti 
átrendeződésekből származik, amely azonos következményekkel jár valamennyi pigmentet 
illetően. Azonos kinetikájú változások voltak mérhetők a karotenoidok, a klorofill a és a 
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