ipari területeken, ahol a nitrogén-oxidok (gázok) koncentrációja nagyságSzinkrotronos mérések eredménye tengeri és kontinentális aeroszolok
rendekkel magasabb, mint a háttérben,
nátrium- és nitrogénkomponenseire
az ott áthaladó tengeri eredetû légtöImpaktorTXRF
TXRF-NEXAFS
megekben az alkáli-halogenid sók egy
lemez
Nettó röntgenintenzitás
Nitrogénkomponensek
része nitráttá átalakul. Ázsiai aeroszol(O = 1000)
(összes N százalékában)
ban néhány részecske elemösszetétele
N
Na
NH4+
NO3−
alapján már feltételezték, hogy a halogén-nitrátok tengeri só átalakulásával
Ross-tenger
7
30,8
226,5
94
6
6
4,8
955,0
90
10
keletkeztek [5], erre általános következ5
4,0
3037,5
45
55
tetést azonban csak az antarktiszi minták eredményeibôl lehet levonni.
Földközi-tenger
7
17,9
265,5
90
10
6
12,6
425,7
90
10
Összefoglalva megállapítható, hogy
5
4,5
1620,3
10
90
a TXRF-NEXAFS módszerrel a fosszilis
tüzelésbôl, illetve közlekedésbôl szárMagyarországi háttér
7
80,9
41,0
100
0
6
32,5
200,7
95
5
mazó aeroszolokban a nitrogénkom5
3,5
711,4
15
85
ponensek aránya a gázméréshez hasonló idôfelbontással meghatározható,
A különbözô méretfrakciók NEXAFS analízise a vára- illetve sarkvidéki háttérterületeken, ahol az aeroszolkonkozásnak megfelelô eredményt adta, a 6. és 7. lemezen centráció nagyságrendekkel alacsonyabb, akár néhány
(0,5, illetve 0,25 µm) lényegesen nagyobb volt az ammó- perces mintavételbôl analízis végezhetô. Megjegyezzük,
nium aránya a nagyobb méretfrakciókhoz képest.
hogy az alkalmazott módszerrel számos más kis koncentA fent leírt roncsolásmentes módszer olyan földrajzi rációban elôforduló elem, illetve azok különbözô mérterületen vett mintából is lehetôvé teszi az aeroszolok tékben ionizált állapotai kimutatása is lehetséges. Ezért a
frakcionált nitrogénanalízisét, ahol az aeroszolkoncentrá- fenti módszerrel kapott eredmények fontos kiindulópontció nagyon alacsony (pl. sarkvidékek), vagy igen nagy jai lehetnek környezetvédelmi elemzéseknek.
idôfelbontású levegôkémiai információra van szükségünk.
Ipari és lakott területektôl több ezer km távolságban azon- Irodalom
ban más aeroszolkeletkezési mechanizmusok miatt a nit- 1. P. FABIAN: Atmosphäre und Umwelt – Auf. Berlin, Springer 1989
rogénkomponensek aránya jelentôsen eltérhet a konti- 2. E. MÉSZÁROS, T. BARCZA, A. GELENCSÉR, J. HLAVAY, GY. KISS, Z. KRIVÁCSY, A. MOLNÁR, K. POLYÁK: Size distributions of inorganic and ornentális típustól. Olasz kutatók segítségével hozzájutotganic species in the atmospheric aerosol in Hungary – J. Aerosol
tunk az antarktiszi Ross-tenger partjától néhány km-re
Sci. 28/7 (1997) 1163–1175
May-impaktorral vett aeroszolmintákhoz. A városi és ipari 3. A. LASKIN, M.J. IEDEMA, J.P. COWIN: Time-Resolved Aerosol Collector
for CCSEM/EDX Single-Particle Analysis – Aerosol Sci. Technol. 37
csóváktól nagy távolságra, az óceánok és tengerek felett a
(2003) 246–260
tengervízbôl tipikus (Na,Mg)Cl és más halogenid-típusú 4. C. STRELI, P. WOBRASCHEK, P. KREGSAMER, G. PEPPONI, P. PIANETTA, S.
részecskék keletkeznek. A részecskék jellemzô átmérôje
PAHLKE, L. FABRY – Spectrochim. Acta Part B, 56 (2001) 2085–2094
1–2 µm közötti. Ez a méretfrakció a kontinenstôl távol 5. C.-U. RO, K.-Y. OH, H.-K. KIM, Y.-P. KIM, C.-B. LEE, K.-H. KIM, C.-H.
KANG, J. OSÁN, J. DE HOOG, A. WOROBIEC, R. VAN GRIEKEN: Single
mindössze 55%-ban tartalmaz nitrátot, míg a Földköziparticle analysis of aerosols at Cheju Island, Korea, using low-Z
tenger mentén ezen részecskefrakcióban, mely a legtöbb
electron probe X-ray microanalysis: a direct proof of nitrate formanátriumot is tartalmazza, a nitrogénkomponensek 90%-a
tion from sea salts – Environmental Science and Technology 35
(2001) 4487–4494
nitrát (2. táblázat ). Ennek magyarázata a következô: az
2. táblázat

NEMKETTÔSRÉTEG-LIPIDEK KETTÔSRÉTEG-SZERKEZETÛ
MEMBRÁNOKBAN
– Egy enigmatikus kérdés vizsgálata kisszögû röntgenszórás-mérésekkel
Garab Győző
MTA Szegedi Biológiai Központ

Biológiai membránok – kettôsréteg-szerkezet
A biológiai membránok kettôsréteg-szerkezetû lipidmembránból és a membránba ágyazott, illetve a membránnal asszociált fehérjékbôl állnak. A lipid kettôsréteg
egy nagy plaszticitású kétdimenziós mátrix, amely alkal-

mas arra, hogy két, egymástól elválasztott térrészt hozzon
létre. Ezzel a kompartmentalizációval tudja a membrán
megvédeni az élô sejtet az élettelen környezettôl, ezzel
képez a sejten belül nagyfokú autonómiával rendelkezô
organellumokat. Ezzel hoz létre az organellumokon belül
is zárt membránvezikulumokat, melyek külsô és belsô ol-
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+

+

2 NADPH + H
2 NADP
dala között jelentôs koncentrá4 elnyelt foton
ció- és potenciálkülönbségek
4 elnyelt foton
0–4 H+
léphetnek fel. A membrán ezen
4 H+
4 Fdox 4 Fdred
funkciói betöltéséhez elengedhetetlen a lipid kettôsrétegek
azon sajátsága, hogy a kettôsréCyt-b6/f
PS I
PS II
2 PQH2
teg legtöbb ionra és molekulára
komplex
impermeábilis, illetve hogy
rendkívül jó elektromos szigetelô, továbbá magas elektromos
4 PC
4–8 H+
2 H2O
4 H+ + O2
terek megtartására is képes [1].
A kettôsréteg fizikai sajátsá3–4 H+
gai különösen fontosak az enerfény
giaátalakító membránok esetén,
amelyek mûködésének kulcstilakoid
membrán
fontosságú lépése, az úgynevezett energizált állapot, egy
elektrokémiai potenciálgradiens
sztróma
felépülése. (Az energiaátalakító
membránok körébe tartoznak a
H+-ATP szintáz
fotoszintetikus, a mitokondriáADP + P
ATP
lis, illetve légzést végzô és a
1. ábra. A kloroplasztisz tilakoid membránjának sematikus ábrája. A kettôsréteg-szerkezetû membránba
(bakterio)rodopszint tartalmazó ágyazott proteinkomplex-komponensek végzik a fényelnyelést, a gerjesztési energia továbbítását a reakmembránok.) Az energizált álla- ciócentrumokba, ahol az elsôdleges töltésszétválasztás történik; az ezt követô töltésszállító (redox) folyabiztopot kialakulása zárt membrán- matok vezetnek el a primér termékekhez, az O2 és a (redukáló erôt a szervesanyag-produkcióhoz
+
vezikulákban, például a foto- sító) NADPH2-höz, valamint a vezikulum úgynevezett energizált állapotához (µH), amely az ATP szintézis
során hasznosul.
szintetikus membránokban, így
a kloroplasztisz tilakoid membránjai esetén is – a fényindu- az energiaátalakító membránokban találhatók. Ezekben az
kált töltésszétválasztásnak és az azt követô „vektoriális” egymástól lipid- és fehérje-összetételben, pontos funkcióredox reakcióknak köszönhetôen – mintegy 105 V cm−1 ikban és morfológiailag is eltérô energiaátalakító membráelektromos tér (∆ψ) és a 2–3 pH értéknyi protongradiens nokban közös, hogy a teljes lipidmennyiség mintegy fele
(∆pH ) felépülését jelenti a belsô és a külsô vizes fázis kö- hordozza ezt a (biológiai membránok szempontjából) küzött (1. ábra). Az így kialakuló protonmotoros erô, azaz a lönleges, nem lamellaképzô, fizikai sajátságot. Ezzel a
protonokra vonatkoztatott elektrokémiai potenciálgradi- membrán teljes lipidmennyisége erôsen nemlamelláris hajens, ∆µH+ = ∆ψ − (R T/F )∆pH, az ATP szintézisben hasznosul lamúvá válik. Jóllehet egyes nem lamellaképzô lipidek szá[2]. (A jó elektromos szigetelés és az impermeabilitás nem mos, speciális funkciót elláthatnak (pl. szerepet vállalhatenergiaátalakító membránok mûködésében is fontos, bár nak a membránfúzióban, egyes fehérjék mikrokörnyezetének biztosításában stb. [4]), semmi nem indokolja, hogy a
talán kevésbé evidens.)
membrán lipidtartalmának mintegy fele nemkettôsréteglipid legyen, hiszen igaz az is, hogy ugyanezek a membránok nemlamelláris szerkezetet számottevô méretekben
Kettôsréteg- és nemkettôsréteg-lipidek
nem alakítanak ki, és ha mégis, akkor is csak tranziens
mint membránalkotók
módon [4, 5]. Ez a kérdés ezért az energiaátalakító membA biológiai membránok fizikai tulajdonságai szempontjá- ránok és általában biológiai membránok szervezôdésének
ból különösen fontos az a tény, hogy a lipidek – az úgyne- és funkciójának fontos, máig megoldatlan kérdése.
Az ezen a területen folyó (a kérdéskör általános jelenvezett nemkettôsréteg-lipidek kivételével – kettôsrétegképzésre hajlamosak: vizes közegben már mintegy 10−11 M tôségéhez képest talán nem is túl intenzív, de a probléma
koncentrációnál tökéletes kettôsréteg-szerkezetet képesek enigmatikus voltához képest mégis jelentôs erôkkel folyó)
alkotni. Ezzel szemben az úgynevezett nemkettôsréteg- kutatások több részkérdés megválaszolására irányulnak.
(vagy nem lamellaképzô) lipidek hasonló körülmények Ezek közül itt két probléma vázlatos ismertetésére vállalközött és általában a fiziológiailag érdekes viszonyok mel- kozom: i) hogyan épülnek be ezek a molekulák kettôsrélett (pH, ionerôsség, hômérséklet stb.) kettôsréteg-struktú- teg-membránokba, és ii) milyen univerzális szerkezeti/
ra felvételére nem képesek, attól lényegesen eltérô szerke- funkcionális szerepet töltenek/tölthetnek be ezek a kémizeteket alkotnak [1, 3]. Mindezek alapján joggal tételezhet- ailag különbözô molekulák különbözô biomembránoknénk fel, hogy a biológiai membránokban, de legalábbis az ban? Az elsô kérdésre kloroplasztisz-tilakoid-membránból
energiaátalakító membránokban nem lamellaképzô lipidek izolált rendszeren kísérletekkel, köztük szinkrotronsugárnem, vagy csak igen alacsony koncentrációban fordulnak zást használó kisszögû röntgenszórás- (SAXS-)mérésekkel,
elô. Ezzel szemben az igazság az, hogy ezek valamennyi kerestük a választ, és fotoszintetikus membránokon elsôbiológiai membránban jelen vannak, és – minden várako- ként sikerült bizonyítani, hogy ezek a lipidek proteinek
zásra rácáfolva – legnagyobb mennyiségben éppenséggel aggregációja révén „kényszeríthetôk” a kettôsréteg-szerke-
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zet felvételére [6]. Ezek a vizsgálati eredmények vezettek
el bennünket ahhoz a magyarázathoz, ami szerint a nemkettôsréteg-lipidek nagy koncentrációban való jelenlétével
állítja be és szabályozza a membrán a magas proteinkoncentrációját, illetve tartja közel állandó szinten a protein:
lipid arányát [7]. Hipotézist állítottunk fel továbbá arra,
hogy a lipidek nem lamellaképzô hajlama miként kölcsönözhet, korábban nem ismert módon, szerkezeti flexibilitást a biológiai membránoknak.

henger

planáris kettõsrétegek

csonka kúp

invertált
micellák

Nemlamelláris szerkezetek
A nemkettôsréteg-lipidek – ellentétben a jó közelítéssel
henger alakú lamellaképzô lipidekkel – leginkább csonka kúp alakkal közelíthetôk. Ennek oka lehet például az,
hogy a fejcsoport viszonylag kicsiny átmérôjû a zsírsavlánc „lábakhoz” képest. Ez jól érzékeltethetô a kloroplasztiszok két fô lipidkomponense, az MGDG (monogalaktozil-diacilglicerid), és a DGDG (digalaktozil-diacilglicerid) példájával, amelyek kémiai szerkezetüket illetôen
csak a fejcsoport méretében (mono, illetve di) térnek el
egymástól; ez a két galaktolipid összességében mintegy
80%-át (50% + 30%) teszi ki a tilakoid-membránok lipidtartalmának. Az eltérô molekuláris geometria miatt tehát
míg a DGDG kettôsréteget képez, hasonló körülmények
között az MGDG úgynevezett invertált hexagonális, HII,
szerkezetet vesz fel. Ezt a szerkezetet mutatja be a 2.
ábra. (Részletesebb tárgyalásra lásd pl. [3]).
A lamelláris és a HII-es szerkezet viszonylag könnyen
azonosítható SAXS segítségével (sajnos ugyanez nem igaz
a köbös struktúrákra). Ezen mérések elônye más – például elektronmikroszkópos – módszerekhez képest, hogy a
minta lényegében minden különösebb preparatív elôkészítés nélkül vizsgálható, így az esetleges mûtermékek és
esetleges preparációs fázisátmenetek elkerülhetôk. Ezzel
a módszerrel tehát a lipidek fizikai állapota – vagy annak
jól meghatározott állapotai és ezek közötti szerkezeti
átrendezôdések – könnyen követhetôk.

2. ábra. A henger alakúnak tekinthetô és ezért vizes közegben (illetve
a fiziológiailag érdekes tartományokban) spontán kettôsréteg- (lamelláris) szerkezetet felvevô és csonka kúp alakú, nem lamellaképzô lipidek,
amelyek invertált hexagonális (vagy köbös) szerkezetek felvételét preferálják.

Amint azt a 3. ábra mutatja, a tilakoid-membránokból
izolált MGDG a HII-es fázisra jellemzô „ujjlenyomatot”
adta. Ezt az LHCII, a kloroplasztisz fô, klorofill a/b fénybegyûjtô proteinkomplex komponensének hozzáadásával el lehetett nyomni, és a HII-es fázist, az LHCII fokozatos hozzáadásával párhuzamosan, felváltotta egy a lamelláris fázis jelenlétével konzisztens szórás jel. Ezek az adatok – több más, spektroszkópiai és elektronmikroszkópos mérési eredménnyel együtt – arra engedtek következtetni, hogy a HII-es fázist a lipideknek az LHCII rendezett makroaggregátumba való beépülése lebontja, illetve
hogy az MGDG-t az LHCII aggregációja kényszeríti a kettôsréteg-szerkezet felvételére. Vizsgálataink – elsôsorban
a SAXS és az LHCII:MGDG lamelláris aggregátumok ne-

3. ábra. A kloroplasztisz-tilakoid-membrán fô lipidkomponensének, a nem lamellaképzô lipid MGDG, kisszögû röntgenszórás-képe és annak módosulása a növények fô, fénybegyûjtô klorofill a/b „antenna” komplexének (LHCII) hozzáadásával. Érdekes megjegyezni, hogy ez a két komponens a bioszféra legnagyobb mennyiségben elôforduló lipidje, illetve proteinkomplexe. Az LHCII:MGDG moláris arány 70-es értékénél mért szórásprofil már nagyon hasonlít a kloroplasztisz-tilakoid membránjain mérthez, amely lamelláris szerkezettel értelmezhetô (balra). A Trieszti Elettra
Szinkrotron SAXS mérôállomása – a nyalábba helyezett elektromágnes a tilakoid-membránok rendezésére szolgál. A felvételen a mérôállomás munkatársa, Heinz Amenitsch és munkatársam Jávorfi Tamás (háttérben) a mérés konfigurálása közben (jobbra).
4
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3
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gatív festéses elektronmikroszkópiai mérések – azt is
feltárták, hogy ebben a mesterséges membránban a lamelláris szerkezeten belüli magas proteinkoncentráció,
illetve a proteinek szabályos, szoros elrendezôdése kizárja a HII-es fázis jelenlétét [6]. SAXS segítségével ugyanis
mérhetô a HII szerkezet mérete, míg az elektronmikroszkópos felvételek részletes analízise kijelöli a periodikus
szerkezetben lipidek számára rendelkezésre álló térrészt.
Valószínûleg ugyanilyen alapon kizárható a HII fázis tilakoid-membránba ágyazódása is, illetve ennek a fázisnak
az elôfordulása más, hasonlóan magas proteinkoncentrációjú, energiaátalakító membránokban. Ezekben a
membránokban ugyanis szintén magas a proteinkoncentráció, és – amint azt például a gránumos tilakoidok esetére ismert [7, 8] munkák mutatják – a proteinek „sûrû”,
hosszú távon rendezett struktúrákat alkotnak.

A nemkettôsréteg-lipidek szabályozó szerepe
Az LHCII:MGDG lamellák képzôdését továbbgondolva arra is választ kaptunk, mi lehet a nem lamellaképzô lipideknek az az általános sajátsága, amely elônyös a biológiai funkció szempontjából. A válaszunk az, hogy – kissé
paradox módon – szegregációs képességük teszi ôket értékessé. Bár ezek a lipidek is beépülhetnek a kettôsrétegbe, pontosabban: az ilyen lipideket tartalmazó elegy is
kényszeríthetô kettôsréteg felvételére, de ez erôsen korlátozott, és amikor a lipidek „fölös” mennyiségben vannak
jelen, nagyon könnyen szegregálódnak a membránból.
Ezzel tehát a lipidek – nemlamelláris hajlamuknak köszönhetôen – meg tudják akadályozni azt, hogy a membrán „kihíguljon” [9]. A kettôsréteg, azaz lamellaképzô lipidek erre nyilvánvalóan nem képesek, hiszen ezek proteinek távollétében is stabilis kettôsréteget alkotnak. Ugyanakkor ismert, de legalábbis feltételezhetô, hogy a membránokban nagyon fontosak a kooperatív kölcsönhatások.
Bár errôl ma még viszonylag keveset tudunk, ezek nélkül
például az energiaátalakítás hatékonysága valószínûleg
nem lenne biztosítható [10]. Így tehát a nem lamellaképzô
lipidek szegregációs képességük révén egy önszabályozó
mechanizmus kulcsfontosságú elemei. Irodalmi adatok
elemzése azt is megmutatta, hogy – ahogy a magyarázat
alapján várjuk – szoros összefüggés van különbözô biológiai membránok nemkettôsréteg-lipidkoncentrációja és
proteintartalma között. Ez tehát azt jelenti, hogy a kettôsréteg-szerkezetû membrán lipid:protein aránya nemkettôsréteg-lipidekkel állítható be és azzal szabályozható [9].
Mindezek alapján az is erôsen valószínûsíthetô, hogy –
amint arra az MGDG:LHCII rendszer viselkedése is utalt –
a membrán, illetve annak lamelláris lipidfázisa és a „kívül
rekedt”, vagy bármi más módon „feleslegessé” vált lipidmennyiség dinamikus egyensúlyt alakít ki egymással (4.
ábra ). Feltételezhetô ugyanis, hogy a szegregált lipidek a
kettôsréteg-szerkezetû membrán közelségében maradnak
és/vagy azzal szorosan asszociálódnak. Ezzel ki- és belépésük a biológiai funkciónak megfelelôen „hangolható”.
Ez a membránok flexibilitásának és szerkezeti dinamikájuknak egy korábban nem ismert fontos eleme lehet [9].
Ennek a hipotézisnek az ellenôrzése/finomítása további
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b)

c)

a)

4. ábra. Rendezett aggregátumokat tartalmazó membrán sematikus képe
(a): amennyiben a membránban (pl. belsô szerkezeti átrendezôdést követôen) szabad lipidfelületek alakulnak ki, ezek szegregálódhatnak és nemlamelláris, köbös vagy invertált hexagonális szerkezeteket hoznak létre; a
folyamat megfordítható, azaz protein hozzáadásával ezeket a lipideket a
membrán felveheti (a). Ez utóbbi folyamat érzékelhetô az elektronmikroszkópos felvételen, amely a HII fázisú lipidek (L) membránba (M) épülését mutatja (b). Az MGDG:LHCII kettôsréteg-szerkezetû mesterséges
membránban a proteinek jól meghatározott (bár szerkezetileg flexibilis)
membránba vannak beágyazva. Az ábra a szerkezet Fourier-térképét mutatja (az ábrázolt terület hozzávetôlegesen 20 × 20 nm nagyságú) (c).

vizsgálatok tárgya, melyben a szerkezetvizsgálat szinkrotronoknál elérhetô hatékony és gyors SAXS-mérések és –
itt nem tárgyalt – más, szintén szinkrotronsugárzást használó módszerei (pl. lipid-monolayerek reflektivitásmérései, multilayerek szórástulajdonságai, periodikus proteinszerkezetek dinamikus sajátságai, röntgen-mikroszkópia), kiegészítve más biokémiai és biofizikai technikákkal
jelentôs segítséget adhatnak.
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