
A Mössbauer-spektroszkópia néhány

növényélettani alkalmazása

Doktori értekezés tézisei

Kovács Krisztina

ELTE TTK Kémia Doktori Iskola

Iskolavezető: Dr. Inzelt György, a kémiai tudományok doktora

Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás program

Programvezető: Dr. Surján Péter, a fizikai tudományok doktora

Témavezető:

Dr. Vértes Attila, az MTA rendes tagja

Konzulensek:

Dr. Fodor Ferenc, PhD
Dr. Kuzmann Ernő, az MTA doktora

ELTE Kémiai Intézet

Budapest, 2009



1. Bevezetés

A Mössbauer-spektroszkópiát felfedezése után igen korán, már az 1960-as években alkal-

mazmi kezdték kémiai és biológiai minták vizsgálatára. Jóllehet ma már a Mössbauer-

spektroszkópia az analitika és a szerkezetkutatás széles körben használt módszerei közé

sorolható, növénybiológiai alkalmazásai azonban – a módszer specifikussága miatt – igen

korlátozottak.

Munkám során 57Fe transzmissziós Mössbauer-spektroszkópiát alkalmaztam két növény-

élettani vonatkozású terület vizsgálatában. Az első témakör az egyik legfontosabb növekedés-

szabályzó növényi hormon, az indol-3-ecetsav (IAA) oxidációs–redukciós tulajdonságainak

és vas(III)-hoz történő koordinálódásának, a második témakör a növények vasháztartásának

és a növényi vasfelvétel mechanizmusának vizsgálatát foglalja magában.

Munkámban – az ELTE Növényélettani Tanszékével szoros együttműködésben – megpró-

báltam a nemzetközi szakirodalomban széleskörűen elfogadott növényfiziológiai módszereket

a 57Fe Mössbauer-spektroszkópia által nyújtott lehetőségekkel kombinálni. Ezáltal sikerült

olyan új kísérleti eljárásokat találni, melyek segítségével nemcsak a növényben általában

jelen lévő vasvegyületekről, hanem a vasfelvétel egyes lépései során a vas állapotában bekö-

vetkező változásokról is részletes információkat kaphatunk. Ez a lehetőség a 57Fe Mössbauer-

spektroszkópia növények vizsgálatában betöltött szerepét kibővíti, és így számos – ezidáig

nyitott – kérdés megválaszolásában segíthet.

2. A kutatás háttere

2.1. A vas–indolecetsav rendszer vizsgálata

A XX. század folyamán számos, növényfiziológiailag aktív vegyületet fedeztek fel, melye-

ket később szerkezetük vagy hatásaik alapján csoportosítottak. Az egyik legfontosabb ve-

gyületcsoportot – melynek tagjai a növekedés szabályozásában vesznek részt – auxinoknak

nevezték el. Ez utóbbiak legjelentősebb – mai ismereteink szerint a magasabbrendű növé-

nyekben egyedülálló – képviselője az indol-3-ecetsav (angolul indole-3-acetic acid, IAA). Az

auxintermelés nemcsak a növényi szövetek sejtjein belül, endogén módon lehetséges, hanem

a növények gyökérzetén (a rizoszférában) élő egyes mikroorganizmusok is képesek auxinok

előállítására. Ezáltal az IAA kölcsönhatásba kerülhet a talajban megtalálható fémionokkal,

pl. vas(III)vegyületekkel. A talajbeli vas(III) átalakítására, oldatba vitelére képes anyagok

ökológiai jelentősége kiemelkedő, mivel az élő szervezetek (mikroorganizmusok, növények)

vasellátásában a vas(III) széles pH-tartományban bekövetkező hidrolízise során keletkező

vas(III)-hidroxidok, vas(III)-oxidok alacsony oldhatósága komoly korlátozó tényező. Vizes

közegben oldott vas(III)sók és IAA elegye modellrendszerként szolgálhat a mikrobiális úton
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képződő IAA talajban bekövetkező átalakulásainak vizsgálatára. Ennek ellenére kevés iro-

dalmi munka foglalkozik a vas(III)–IAA között lehetséges komplexképződési vagy redoxi

reakciókkal, és a kapott eredmények sok helyen hiányosak vagy ellentmondóak.

A vas(III)–IAA rendszer a növényélettanban nemcsak a vas homeosztázisa szempont-

jából, hanem az IAA sejten belüli lebontása mechnizmusának felderítése szempontjából is

lényeges, ugyanis az oxidatív degradációt végző enzimek aktív centrumában egy +3 oxi-

dációs állapotú vas található. Az említett oxidáz, illetve peroxidáz enzimek működésének

számos részlete ismert, azonban az oxidáció pontos mechanizmusát máig nem sikerült tel-

jesen feltérképezni. A vizes oldatban előállított vas(III)-IAA rendszer modellként szolgálhat

az enzimatikus oxidáció folyamatának leírására.

2.2. A növények vasfelvételének vizsgálata

A vas a növények fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, ún. esszenciális tápelem. Bár a

talajok nagy részében az összvastartalom jelentősen meghaladja a növények szükségleteit, a

ténylegesen felvehető (oldható formában jelen lévő) összvastartalom a vas-oxidok, hidroxidok

széles pH tartományban fellépő rossz oldódása miatt csekély. A vashiányos állapot elkerü-

lése érdekében tehát szükségessé vált olyan aktív transzportmechanizmus kialakulása, mely

megfelelő hatékonysággal képes a talajbeli vasat mobilizálni és a gyökér sejtjei számára elér-

hetővé tenni. A növények kétféle stratégiát fejlesztettek ki a vas felvételére. Az I. stratégiát

követő növények (kétszikűek és a fűfélék kivételével az egyszikűek) a vasat a plazmamemb-

rán felületén redukálják, majd a képződött FeII-t transzportálják a sejt citoplazmájába. A

II. stratégiát követő növények (fűfélék) speciális, vas(III) komplexálására képes vegyületeket

(fitosziderofórokat) szintetizálnak és adnak le a rizoszférába, majd az így képződő FeIII-

fitosziderofór komplexeket transzportálják a membránon keresztül. Jóllehet a vasfelvételi

mechanizmusok genetikai háttere, a vasfelvétel regulációja egyre részletesebben ismert, a vas

sejtfalban történő megkötése, a plazmamebránon keresztüli transzportot követő további át-

alakulásai, gyökérbeli raktározása, a gyökérből más vegetatív szervekbe történő transzportja

részleteiben máig nem tisztázott.

A környezetszennyező nehézfémek, melyek széles körben megtalálhatók a különböző tala-

jokban, befolyásolják a növények ionfelvételét, ezen belül jelentősen módosítják a vasfelvételt

is. Ezek az anyagok többnyire a növények gyökerében halmozódnak fel, kis részük azonban

a növény más vegetatív szerveibe (szár, levél) is transzportálódik. Az egyes szervekben tör-

ténő felhalmozódás különböző hiánytünetek megjelenését okozza, melyek közül kitűnik a

vashiányos állapot. A nehézfémionok felvételére, illetve a nehézfémionok és a vasfelvétel kap-

csolatára vonatkozó ismereteink egyelőre hiányosak, jóllehet szoros összefüggés mutatkozik a

felvételi mechanizmusok között. A kérdés tisztázása fontos lehet nemcsak a növényi ásványos

táplákozás ismerete, hanem a nehézfémakkumuláció biotechnológiai hasznosítása szempont-
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jából is, hiszen a nehézfémeket raktározó növények jól alkalmazhatók szennyezett talajok

megtisztítására (fitoremediáció).

3. Kutatási célok

Munkám első felében az ezidáig keveset vizsgált Fe3+–IAA rendszerrel foglalkoztam. FeCl3,

Fe(NO3)3 és IAA között lezajló reakciókat tanulmányoztam különböző kísérleti körülmények

között. Emellett részletesen vizsgáltam a vizes közegben képződő szilárd Fe–IAA komplex

szerkezetét, hogy kiegészítsem a korábbi publikációkban megjelent irodalmi adatokat. A

kísérletek alapján a következő fő kérdésekre kerestem a választ:

1. Milyen reakciók mennek végbe az IAA és a Fe3+ között vizes közegben, savas pH

esetén?

2. Mi a Fe3+ és IAA reakciója során vizes közegben csapadékként képződő szilárd komplex

szerkezete?

Munkám második felében a ELTE Növényélettani Tanszékével együttműködésben régóta

alkalmazott növényfiziológiai kísérleti eljárásokat a 57Fe Mössbauer-spektroszkópia által nyúj-

tott lehetőségekkel kombinálva vizsgáltam a növények vasfelvételi mechanizmusait és a vas

gyökérbeli raktározási formáit. A kutatáshoz két növényt használtam: (i) uborka (Cucumis

sativus), mely vasfelvételét tekintve az I. stratégiát követi és (ii) búza (Triticum aestivum),

mely a II. stratégia képviselője. A kutatás során a következő fő kérdésekre kerestem a választ:

1. Megfelelő mennyiségű vasellátottság mellett milyen vegyületek formájában fordul elő

a vas az uborka és a búza gyökerében?

2. Hogyan tükröződik a kétféle vasfelvételi mechanizmus az uborka és a búza gyökerében

lévő vasvegyületeken keresztül?

3. Milyen változásokat okoz a vasfelvétel mechanizmusában és a gyökérben jelen lévő

vasvegyületek előfordulásában a kadmium jelenléte uborka esetén?

4. Vizsgálati módszerek

Munkám során elsősorban 57Fe transzmissziós Mössbauer-spektroszkópiát alkalmaztam a

lefagyasztott FeIII–IAA oldatok, illetve a biológiai minták vizsgálatára. A Fe–IAA rend-

szeresetén az ebből kapott eredményeket spektrofotometriás vizsgálatokkal egészítettem
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ki. A vizes közegben keletkező komplex szerkezetének vizsgálatához a 57Fe Mössbauer-

spektroszkópián kívül más szerkezetvizsgálati módszereket is alkalmaztam. Ezek az ele-

manalízis, az infravörös-spektroszkópia (IR), a Raman-spektroszkópia és a folyadék-

röntgendiffrakciós analízis voltak. A növényélettani vizsgálatok során a 57Fe transzmissziós

Mössbauer-spektroszkópia mellett analitikai és növényfiziológiai módszereket alkalmaztam:

induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS), reduktáz aktivitás mérés, transz-

missziós elektronmikroszkóp (TEM).

A Mössbauer-spektroszkópia a kis energiájú (jellemzően néhány 10 keV-os) γ-fotonok

atommagok által való visszalökődés-mentes rezonanciaabszorpcióján alapszik. A módszer

jellegéből adódóan egyedülálló információkkal tud szolgálni a vizsgált anyagok lokális elekt-

romos, mágneses és rezgési tulajdonságairól. Az elemanalízis során a vizsgálandó vegyület

egyes alkotóelemeinek mennyisége határozzuk meg (C, N, H, Fe). Az infravörös spektro-

szkópiában infravörös sugárzással a molekula rezgési átmeneteit gerjesztjük. A molekulák

egyes funkciós csoportjainak karakterisztikus rezgési frekvenciáiból szerkezeti információ-

kat nyerhetünk, ugyanis bizonyos atomcsoportokhoz tartozó abszorpciós sávok a molekula

távolabbi részeitől szinte függetlenül egy szűk frekvenciatartományon belül jelentkeznek.

A Raman-spektroszkópia alapja a fotonok molekuláról történő rugalmatlan szóródása. A

Raman-effektus során a molekula állapota megváltozik, az új és a régi állapot közötti ener-

giakülönbséget a szóródó foton energiájának megváltozása kompenzálja. A rezgési Raman-

spektroszkópiában – az IR spektroszkópiához hasonlóan – a molekula rezgési átmeneteit

vizsgáljuk. Mivel azonban az IR és Raman jelek intenzitását más tényezők szabják meg,

ezért a két spektroszkópia jól kiegészíti egymást. A spektrofotometria az ultraibolya és lát-

ható színképtartományba eső fény abszorpcióján alapul, melynek során a molekulában az

elektronok alapállapotból magasabb energiájú állapotba kerülnek. A spektrofotometria se-

gítségével szerkezetmeghatározást és kvantitatív analitikai méréseket végezhetünk. Szerke-

zetvizsgálat terén elsősorban színképek öszehasonlításával érhetünk el eredményeket. Kvanti-

tatív analitikai célra a Lambert–Beer törvény alapján alkalmazhatjuk, mely szerint az adott

hullámhosszon mérhető abszorbancia egyenesen arányos a mért minta koncentrációjával, a

mérésre használt küvetta rétegvastagságával, és a moláris abszorpciós koefficienssel. Ezáltal

egy reakcióelegyben egy adott termék képződését vagy fogyását is nyomon követhetjük, azaz

kinetikai információkat is kaphatunk. Az oldatok szerkezetéről különböző diffrakciós mód-

szerekkel nyerhetünk információt, melyek közé tartozik a folyadék-röntgendiffrakciós kísérleti

technika. A röntgendiffrakció a röntgenfotonok atomokon történő rugalmas szóródásán ala-

pul, segítségével a vizsgált rendszer szerkezetéről kapunk információt. A folyadékdiffrakciós

adatokból az oldatban lévő atomok és molekulák egymáshoz viszonyított elrendeződésére

következtethetünk.
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A bilológiai minták vizsgálata során induktív csatolású plazma tömegspektrometria mód-

szerrel történt egyes elemek (Fe, Cd) mennyiségének meghatározása. Az eljárás során meg-

felelő módon feltárt mintában az elemeket ionizáljuk, majd tömegspektrométerrel detektál-

juk. A gyökerek szimplasztjának vastartalmát az apoplaszban kötött vas eltávolítása után

határozhatjuk meg. Az apoplaszt mosásához Bienfait módszerét használtam fel, melynek so-

rán a mintákat reduktív környezetben bipiridillel kezeljük. Az apoplasztban gyengén kötött

vas ilyen körülmények között redukálódik és [FeII(bipiridil)3]
4– komplex formájában oldatba

kerül, így a gyökérről eltávolítható. A módszer a szimplaszt szelektív vizsgálatára ad lehető-

séget.

A vas redukciójáért felelős vas-kelát reduktáz enzim működésének jellemzésére Zouari és

Gogorcena által javasolt reduktáz aktivitás mérésének módszerét alkalmaztam, melynek során

az időegység alatt gyökéren redukálódott vasmennyiséget egy reagens oldat (FeIII–EDTA és

batofenantrolin-diszulfonát, BPDS) segítségével, [FeII(BPDS)3]
4– komplex formájában spekt-

rofotométerrel mérjük.

A transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) elvi felépítésében a hagyományos, optikai

mikroszkóphoz hasonlít. TEM esetén azonban a látható fény helyett elektronokkal világítjuk

át a mintát. A módszer segítségével a kristályos anyagok atomi szerkezetét le lehet képezni,

ezáltal egyes (kristályos) anyagok jelenlétét a sejtekben ki lehet mutatni.

5. Tézisek

A növényi hormonháztartásban szerepet játszó indol-3-ecetsav (IAA) és a vas(III) kölcsön-

hatását vizsgálva a következő megállapításokat tettem:

I. Kimutattam, hogy Fe(NO3)3 és FeCl3 2-es pH-jú vizes oldatában az IAA hozzáadására

egy Fe2+ és egy dimer Fe3+ komponens képződik. Ebből arra következtettem, hogy a

rendszerben kétféle reakció játszódik le. Az egyik reakció egy komplexképződés a Fe3+

ionok és az IAA részecskék között, mely egyben a Fe3+ ionok dimerizálódásával jár. A

másik reakció egy redoxifolyamat az IAA molekulák és a Fe3+ részecskék között, ami

egy [hexaakva-vas(II)] komlex képződését eredményezi.

II. Megállapítottam, hogy a vizes közegben csapadékként keletkező szilárd Fe–IAA komp-

lex összetétele [Fe2(OH)2(IA)4] összegképlettel jellemezhető (IA = indol-3-acetát). A

komplexben a Fe3+ ionok (µ-OH)2-hídon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és az IAA

molekulák deprotonálódás után, kétfogú karboxilátligandumként koordinálódnak a köz-

ponti ionokhoz.

A növények vasfelvételét vizsgálva a következő megállapításokat tettem:
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I. Optimális vasellátottság mellett mind az uborka, mind a búza gyökerében a vas há-

rom fő vas(III) kémiai környezetben akkumulálódik, aminek megfelelő vasvegyületek a

vas(III)-karboxilátok, a ferrihidrit és a vas(III)-szulfát-hidroxid.

II. Közvetlen bizonyítékot adtam az I. vasfelvételi stratégiát követő növények vasfelvételi

mechanizmusára. A bizonyítás azon alapult, hogy Fe2+ jelenlétét mutattam ki a vasfel-

vétel során uborka gyökérben.

III. Kimutattam, hogy a vashiányos, majd vassal ellátott uborka gyökerében talált Fe2+

vegyület [hexaakva-vas(II)] komplex formájában van jelen, a vas-kelát reduktáz enzim

elsődleges termékeként. Megállapítottam továbbá, hogy a [hexaakva-vas(II)] komplex

akkumulálódik az apoplasztban a vashiányos állapot után alkalmazott vasellátás során.

Ez a vas redukciójának a reoxidációjához képest történő gyors végbemenetelét jelzi a

vasfelvétel során.

IV. Megmutattam, hogy a II. vasfelvételi stratégiát követő búza gyökerében a vasfelvétel

során nem képződik kimutatható mennyiségű +2 oxidációs állapotú vasvegyület. Ez az

eredmény alátámasztja, hogy a II. vasfelvételi stratégiához tartozó növények vasfelvétele

során a vas(III) nem redukálódik.

V. Uborka gyökerére vonatkozó eredményeimmel megerősítettem, hogy az I. vasfelvételi

stratégiát követő növények esetén a Cd2+ jelenléte csökkenti a vas-kelát reduktáz en-

zim aktivitását vashiányos növények esetén. Megállapítottam, hogy a Cd2+ gátolja a

Fe2+ szimplasztba történő transzportját. Megmutattam, hogy a Cd nem befolyásolja a

gyökérben megtalálható három fő vas(III)vegyület előfordulását.
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