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Amaranthus cruentus L. yarpaqlarında quraqlığın təsirindən NAD-malat dehidrogenaza (l-malateNAD-oksidoreduktaza, NAD-MDH, EC 1.1.1.37) fermentinin kinetik parametrlərinin dəyişməsi tədqiq
edilmişdir. Amaranthus cruentus L. yarpaqlarını çiçəkləmə fazasında su stresi və quraqlıq şəraitində
yarpaqların assimilyasiyaedici toxumalarının subhüceyrə fraksiyalarında Laynuiver-Berk üsulu ilə MDHnın kataliz etdiyi düzünə və əksinə gedən reaksiyaların kinetik sabitləri (Km) və reaksiyanın maksimal
sürətləri (Vmax) təyin edilmişdir. MDH sistemi fermentlərinin katalitik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlı
tədqiqatların nəticələri bu fermentin kinetik reaksiyalarının Mixaelis-Menten mexanizminə uyğun olaraq baş
verdiyini göstərir.
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Giriş
Quraqlıq dünyada kənd təsərrüfatına zərər vuran ən başlıca abiotik stres faktoru hesab
olunur. Onun səviyyəsi fizioloji, biokimyəvi və həmçinin molekulyar bioloji prosesə göstərdiyi
təsirdən və bitkinin quraqlıq stresinə qarşı adaptasiya qabiliyyətindən asılıdır [9, 8, 23]. Bitkilərin
məhsuldarlığını və stabilliyini məhdudlaşdıran başlıca xarici mühit faktoru su stresidir [7].
Fotosintez və hüceyrənin böyüməsi quraqlığın təsirinə məruz qalan ilkin proseslərdəndirlər [11,10].
Quraqlıq şəraitində bitki toxumalarında suyun çatışmazlığı ağızcıqların bağlanmasına gətirib çıxarır
ki, nəticədə CO2-nın udulması azalır və bu da fotosintezə mənfi təsir göstərir [20,21, 10].
Fermentlər 2 əsas funksiyanı yerinə yetirirlər: onlar biokimyəvi reaksiyaları kataliz edirlər
və həm də maddələr mübadiləsinin tənzimləyiciləridirlər [3]. Bitki toxumaları malat və
oksaloasetatın qarşılıqlı çevrilməsini, NAD-ın reduksiya və oksidləşməsi ilə birlikdə kataliz edən
NAD-MDH-nın çoxsaylı izoformalarına malikdirlər. Bitkilərdə müxtəlif genlərlə kodlaşan bu
izoformalar fərqli kinetik xüsusiyyətlərə, subhüceyrə paylanmasına və fizioloji funksiyalara
malikdirlər [15]. MDH-nın reaksiyası dönən olduğu üçün oksalasetatın (OAA) kəskin azalması baş
verir. In vivo reaksiyanın istiqaməti substrat/məhsul nisbətindən və redoks vəziyyətdən asılı olduğu
üçün fizioloji şəraitdən asılı olaraq hətta eyni bir toxumada da dəyişə bilər.
MDH‐lar bir çox vacib katabolik və anabolik metabolizm yollarında iştirak edirlər.
Bitki hüceyrəsi ilə əlaqədar olan MDH-ların müxtəlif molekulyar formaları koenzim spesifikliyinə,
subhüceyrə lokalizasiyasına və bioloji funksiyalarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər [15, 31].
MDH sistemi fermentlərinin katalitik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqatların
nəticələri [30, 25] bu fermentin kinetik reaksiyalarının Mixaelis-Menten mexanizminə uyğun olaraq
baş verdiyini göstərir. Düzünə və əksinə gedən reaksiyalarda əvvəlcə koferment fermentin fəal
mərkəzi ilə birləşərək onu aktiv vəziyyətə gətirir, daha sonra aktivləşmiş ferment öz substratı ilə
birləşərək davamsız ferment-substrat kompleksi əmələ gətirir [16,13,18]. Bir çox müəlliflər
göstərirlər ki, fermentin malata və OAA-a uyğunluğu NAD+ və NADH-la müqayisədə daha
yüksəkdir [26,29]. Müxtəlif mənbələrdən homogen alınmış NAD-MDH izoformalarının kinetik
parametrlərini müqayisə etdikdə məlum olur ki, malatin katalitik çevrilməsi reaksiyası OAA-a
nisbətən az effektivdir [5], bu isə fermentin katalitik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Məlumdur ki, MDH
düzünə və dönər reaksiyada kinetik parametrlərinə görə biri digərindən fərqlənən iki müxtəlif
konformasiyon vəziyyətə keçir [1]. Orta müddətli Triptofan fluoresens zülalların köməyi ilə ətraf
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mühitdə triptofan qalıqlarına qarşı həssaslıq MDH-nın konformosion vəziyyətlərinin dəyişməsinin
öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, birbaşa reaksiya 10,9 ms, əks reaksiya 2,6 mc davam
edir. Düzünə reaksiyanın tədqiqi onu göstərir ki, malatdan elektronların NAD+-a daşınması üçlü
ferment-koferment-substrat kompleksi yarandıqdan sonra baş verir. Bu keçiddən sonra katalitik
prosesin sürəti kəskin azalır, nəticədə malatın oksidləşməsində MDH-nın katalitik effektivliyinin
azalmasına gətirib çıxarır. Dönər reaksiyanın tədqiqi zamanı isə tamamilə fərqli hal müşahidə
olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, reaksiya zamanı oksaloasetatın çevrilməsi MDH-nın
strukturunda baş verən konformasiyon dəyişkənliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mühitə substrat əlavə
olunan kimi kimyəvi çevrilmə başlayır və bir neçə fermentativ dövr ərzində stabil sürətlə davam
edir.
Satar və onun əməkdaşlarının Sphaerotilus natans bakteriyasının D-507 ştammından və
siçovulun qara ciyərindən elektroforetik təmiz aldıqları MDH izoformalarının kinetik
parametrlərinin təyini zamanı müəyyən olunmuşdur ki, fermentin Km-ləri hər iki obyektdə
substratla uyğunluğu OAA-ya görə çox, malata görə isə aşağı yaxınlığa malikdir [6].
Belə bir fikir vardır ki, malatın, OAA-ın və NADH-ın yüksək qatılıqları fermentin
aktivliyini inhibirləşdirir. Müəlliflər bunu effektiv olmayan ferment-substrat kompleksinin əmələ
gəlməsi (məsələn, MDH-malat-NADH), məhlulda bu substratların qatılığının artması nəticəsində
gec parçalanan (MDH-NADH-OAA) komplekslərin əmələ gəlməsi ilə izah edirlər [26].
Bəzi müəlliflərin fikrincə OAA-ın yüksək qatılığından ferment inhibirləşmir [18, 23]. Malatın
yüksək qatılığı NAD-MDH-a aktivləşdirici təsir göstərir. Toxocara canis-dən alınmış NAD-MDH
NADH-ın qatılığı artıq olduqda inhibirləşmir [22]. Pseudomonas stutzeri-dən alınan NAD-MDH
fermenti isə aktivləşməyə və inhibirləşməyə qarşı çox davamlıdır.
Müxtəlif mənbələrdən alınmış MDH-ların izoformaları mühitin pH dəyişməsindən asılı
olaraq müxtəlif katalitik aktivlik göstərirlər. Məhlulun pH-ı mühüm faktorlardan olub, zülal
molekulunun vəziyyətini müəyyənləşdirir. O molekul daxilində yüklərin paylanmasına, fermentin
funksianal qruplarının ionlaşma dərəcəsinə təsir göstərir. Yüklərin paylanması ferment substrat
əlaqəsinə, fermentin aktivliyinə təsir edir. Mühitin pH dəyişməsi turşu və qələvi əsaslı qrupların
dissosasiya sabitinin dəyişməsinə və onun təsir mexanizminin pozulmasına səbəb olur. pH-ın çox
kiçik diapazonda belə dəyişməsi zülallarının xarakterik xüsusiyyətlərinin və parametrlərinin
dəyişməsinə səbəb olur [4].
Malatdehidrogenazanın kataliz etdiyi düzünə və dönən reaksiyanın pH optimumları birbirinə qətiyyən uyğun gəlmir və MDH hidrogen ionlarının daha aşağı qatılıqlarında OAA-ın
maksimal sürətlə malata çevrilməsini təmin edir. Tədqiqatçılar düzünə və dönən reaksiyaların pH
optimumunun fərqli olmasının səbəbini MDH substratlarının oksidləşmə və reduksiyasının iki
müxtəlif konformasiyon vəziyyəti, katalitik aktda iştirak edən amin turşusu qalıqlarının
funksiyonallığındakı fərqlərlə əlaqələndirirlər [1].
Beləliklə MDH-nın OAA-ın reduksiyası istiqamətində gedən reaksiyasında pHop 6,0-8,5
intervalında yerləşir [19, 17]. MDH-nın malatın oksidləşməsi istiqamətində gedən reaksiyasında isə
pHop 9-11-ə bərabərdir. Bundan əlavə bəzi ədəbiyyat məlumatlarında OAA-ın malata reduksiya
reaksiyasının pHop-nun 8,5-9,4 aralığında olduğu qeyd olunmuşdur.
Material və metodlar
Tədqiqat obyekti olaraq 30-35 günlük amarant (Amaranthus cruentus L.) bitkisinin
yarpaqlarından istiufadə olunmuşdur. NAD-MDH-nın subhüceyrə paylanmasını öyrənmək
məqsədilə amarant yarpaqlarından assimilyasiyaedici toxumalar-mezofil (MH) və ötürücü topaların
örtük hüceyrələri (ÖTH) mexaniki üsulla ayrılmış və təmizlənmişdir. Assimilyasiyaedici
toxumaların bir-birindən ayrilması üçün Edwards və Gardestromun [14] qarğıdalı yarpaqları üçün
işləyib hazırladıqları üsul obyektə uyğun olaraq modifikasiya olunaraq istifadə edilmişdir [2].
Assimilyasiyaedici toxumaların ayrılması üçün yarpaqlar gövdədən ayrılmış, distillə suyu ilə
yuyulmuş, 2-3 mm ölçüdə eninə istiqamətdə kəsilərək xırda seqmentlərə bölünmüşdür. Alınmış
seqmentlər 25 мМ HEPES buferində (рН 7,8), 0,3 M saxaroza, 1 mM EDTA, 15-20 mM 216

merkaptoetanol tərkibinə malik olan bufer məhlulunda (bufer A) MPW-302 (Polşa) mexaniki
dezinteqratorunda əvvəlcə 4 san müddətində 7000 dövr/dəq sürəti ilə fırladılmaqla homogenizasiya
olunmuşdur. Alınan homogenat əvvəlcə 4 qat kaprondan süzüldükdən sonra məsamələrinin diametri
80 µkm olan Şotov qıfında filtrasiya edilmişdir. Filtrat MH-dən, mezqa adlanan qalıq hissə isə MH
və ÖTH-i ilə birlikdə ötürücü topalarin qarışığından ibarətdir. Filtratın 15 dəq müddətində 300g-də
çökdürülməsindən alınan çöküntüüstü maye MH-nin sitoplazmasından ibarətdir. Bu zaman MH-nin
xloroplastları çöküntü fraksiyasında olur. Alınmış çöküntü əvvəlcə A buferi ilə yuyulmuş və onun
üzərinə 10 ml saxarozasız A buferi əlavə olunmaqla 15 dəq müddətində 300 g-də şökdürülmüşdür.
Bu şəraitdə osmotik şokla xloroplastların membran və stroma fraksiyaları alınmışdır.
Filtirdə qalan çöküntü (mezqa) A buferi vasitəsi ilə bir neçə dəfə yuyulmuş,
suspenziyalaşdırılmış və əvvəlcə 60 san 6000 dövr/dəq, onun ardınca 80 san 8000 dövr/dəq sürəti
ilə homogenizasiya olunmuşdur. Alınan ekstraktın məsamələrinin diametri 211 µkm olan Şotov
qıfında filtrasiya olunmasından əmələ gələn filtrat MH və ÖTH-nin homogenatlarının qarışığından
ibarətdir. Çöküntü A buferində suspenziyalaşdırıldıqdan sonra əvvəlcə 60 san 6000 dövr/dəq, onun
ardınca isə 15 san 8000 dövr/dəq sürəti ilə homogenizasiya olunmuşdur. Homogenizasiyadan alınan
ekstraktın məsamələrinin diametri 211 µkm olan Şotov qıfında filtrasiyasından alınan filtrat 20 dəq
müddətində 10000g-də sentrifuqalaşdırılmışdır. Alınan çöküntüüstü maye ÖTH-nin
sitoplazmasından, çöküntü isə ÖTH-nin xloroplastlarından ibarətdir [2]. Çöküntü saxarozasız A
buferində suspenziyalaşdırılmış, sonra isə 20 dəq müddətində 10000g-də çökdürülmüşdür. Bu
zaman xloroplastların membranı və stroması bir-birindən ayrılmış olur. Subhüceyrə fraksiyaları ilə
təcrübələr aparmaq üçün MH və ÖTH-nin xloroplastlarını ən azı 2 saat 0,6%-li Triton X-100
məhlulunda saxlamaq lazımdır. Bu üsulla təmizlənmiş assimilyasiyaedici toxumaların hər bir
subhüceyrə fraksiyalarında NAD-MDH fermentinin aktivliyi tədqiq ounmuşdur.
Subhüceyrə fraksiyaları almaq üçün amarant yarpaqları 0,3 M saxaroza, 1 mM EDTA, 1520 mM merkaptoetanol tərkibli 25 mM HEPES buferində (pH 7,8) (bufer A) homogenizasiya
olunduqdan sonra işlər davam etdirilmişdir. Sonda MH-nin və ÖTH-nin sitozol və xloroplast
fraksiyaları. Hər 2 assimilyasiyaedici toxumanın mitoxondri fraksiyalarının alınması üçün işlər
davam etdirilmişdir.
Assimilyasiyaedici toxumaların ayrılması zamanı MH-nin və ÖTH-nin əmələ gələn ilkin
filtratları yarı bölünmüşdür. Bunların bir hissəsi MH və ÖTH-nin və onların subhüceyrə
fraksiyalarının (sitozol, xloroplast) alınmasına, digər hissəsi isə həmin toxumalardan
mitoxondrilərin ayrılmasına sərf olunmuşdur. Növbəti mərhələdə filtratlar 2,15 dəq müddətində
5000g-də sentrifuqalaşdırılmışdır. Alınan çöküntü atıldıqdan sonra çöküntüüstü maye 2,5 dəq
müddətində 27000g-də yenidən sentrifuqalaşdırılaraq çökdürülmüşdür. Çöküntüüstü maye
atıldıqdan sonra sentrifuqa probirkasının dibində qalan çöküntünün (o mitoxondrilərdən ibarətdir)
üzərinə 0,3 M saxaroza, 1 mM EDTA, 15-20 mM merkaptoetanol tərkibli 25 mM HEPES buferində
(pH 7,8) məhlulu əlavə edilərək 2,5 dəq müddətində 27000g-də təkrar sentrifuqalaşdırılmışdır.
Alınan çöküntülər MH və ÖTH-nin təmiz mitoxondrilərindən ibarətdir. Mitoxondri cöküntüləri
üzərinə yenidən 0,3 M saxaroza, 0,2% BSA, 4-5 mM sistein, 1mM EDTA, 25 mM Hepes, pH 7,8
və 0,1% Triton X-100 məhlulu əlavə etdikdən və 1 saat gözlədikdən sonra alınan alekvat yenidən
çökdürülmüşdür. Bu zaman MH və ÖTH-nin mitoxondrilərinin membranları və stromaları birbirindən ayrılmışdır.
Amarant bitkisinin vegetasiyasının çiçəkləmə önü, çiçəkləmə və toxum yetişmə fazalarında
yuxarıda qeyd olunan üsulla alınmış MH və ÖTH və onların subhüceyrə fraksiyalarında –
mitoxondrial, sitozol və xloroplastlarda NAD-MDH aktivliyi tədqiq olunmuşdur.
NAD-MDH fermentinin aktivliyi spektrofotometrik (Ultrospec 3300 pro, Amersham, USA)
üsulla təyin olunmuşdur [25]. Reaksiya mühiti 10 mM OAA, 10 mg/ml qara malın zərdab albumini
(BSA), 10 mM MgCl2 (2 M), 12 мМ NAD·H və 5-10 µl ferment preparatı olan 100 мМ, pH 8,0,
Tris-HCl buferindən ibarətdir. NAD-MDH reaksiyası reaksiya mühitinə substrat (10 mM OAA)
əlavə etməklə başlayır. Spektrofotometrik ölçmələr 1,0 ml həcmli spektrofotometrik küvyetlərdə
aparılmışdır. Küvyetdəki NAD·H-ın miqdarı 340 nm dalğa uzunluğunda 1 dəqiqə ərzində bu
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birləşmənin molyar qatılığının optiki sıxlığının azalmasına əsasən təyin edilmişdir. NAD-MDH
aktivliyi aşağıdakı düstura əsasən hesablanmışdır:
А= ОP·V/·b·τ
А – beynəlxalq sistemdə aktivlik, ОP-optiki sıxlığın bir dəqiqə ərzində dəyişməsidir, В – reaksiya
mühitinin həcmi (ml), τ-reaksiyanın gedişinə sərf olunan zamandır,  – ekstinksiyanın millimolyar
ekvivalentidir. O, NАD-MDH-nın kofermenti olan NAD+ və NADH üçün 340 nm dalğa
uzunluğunda maksimum udulma zamanı 6,22 mМ·sm-1-ə bərabərdir, b – reaksiya mühitinə əlavə
olunan ferment ekstraktının həcmidir (µl).
Həll olan zülalin ümumi miqdarı 610 nm dalğa uzunluğunda spektrofotometrik üsulla
0,12%-li Coomassie Brilliant Blue G-250 məhlulunun köməyi ilə təyin olunmuşdur. Dərəcəli
əyrinin qurulması üçün BSA istifadə edilmişdir [26].
Nəticələr və onların müzakirəsi

MH

Sit
Xlp
Mit

ÖTH

Sit
Xlp
Mit

Variant

Fraksiya

Toxuma

Məlumdur ki, biokimyəvi reaksiyaların sürəti fermentin substratının qatılığından çox asılıdır
[13]. Amarant bitkilərinin inkişafının çiçəkləmə fazasında su stresi və quraqlıq şəraitində
yarpaqların assimilyasiyaedici toxumalarının subhüceyrə fraksiyalarında Laynuiver-Berk üsulu ilə
MDH-nın kataliz etdiyi düzünə və əksinə gedən reaksiyaların kinetik sabitləri (Km) və reaksiyanın
maksimal sürətləri (Vmax) təyin edilmişdir və alınan nəticələr cədvəldə öz əksini tapmışdır.
Cədvəldən göründüyü kimi amarant bitkisinin MH-nin sitozolunda kontrolda KmOAA=6,5
mM, VmaxOAA=80,7 EU/mq zülal, quraqlıqda KmOAA=5,3 mM, VmaxOAA=91 EU/mq zülal
olduğu halda MH-nin mitoxondrilərində kontrolda KmOAA=4 mM, VmaxOAA=30,8 EU/mq zülal,
quraqlıqda KmOAA=3 mM, VmaxOAA=40,1 EU/mq zülal təşkil etmişdir.
Amarantın ÖTH-də VmaxOAA MH-dəki VmaxOAA-dan həmişə yüksək olmuşdur. Quraqlığın
təsirindən normal bitkilərlə müqayisədə bu fərq daha da artmışdır. Amarantın MH-nin sübhüceyrə
fraksiyaları arasında sitozol fraksiyada Vmax mitoxondri fraksiyasına nisbətən ~2 dəfə çox
olmuşdur. Amarant yarpaqlarında MH ilə ÖTH-nin sitozol fraksiyalarında kontrol və quraqlıq
variantlarında Km və Vmax-lar təqribən bir-birlərinə bərabər olsalar da ÖTH-nin mitoxondri
fraksiyasında VmaxOAA MH-nin mitoxondri fraksiyasına nisbətən ~3-4 dəfə yüksək olmuşdur
(Cədvəl 1).
Cədvəl 1
Quraqlığın amarantın ontogenezinin çiçəkləmə fazasında yarpaqların MH və ÖTH-nin subhüceyrə
fraksiyalarında NAD-MDH-nın kataliz etdiyi reaksiyanın kinetik parametrlərinə təsiri
OAA
(1-100 mM)
Km
Vmax

Malat
(5-100 mM)
Km Vmax

NADH
(1-50 mM)
Km Vmax

MgCl2
(1-50 Mm)
Km
Vmax

ATF
(0,1-3 mM)
Km
Vmax

K
Q
K
Q
K
Q
K
Q
K
Q
K
Q

6,5
5,3
3,1
3,5
4,0
3,0
5,12
5,99
8,0
7,0
6,5
4,9

17
20
9
11
12,5
11,4
13,5
12,5
11,5
11,8
14,3
15,2

7,8
8,0
12,5
10
8,5
10,0
7,4
7,5
15
12,3
9,0
8,0

3,9
4,2
6,5
6,3
2,8
4,0
4,8
4,5
4,2
4,06
4,7
6,0

1,5
2,1
3,0
2,8
1,3
1,2
1,25
2,25
1,6
1,4
1,2
0,9

80,72
91,03
12,02
9,53
30,8
40,01
80.76
100,2
23,03
23,61
134.2
141.7

101
185
22
19,5
205
219
123
149
35,0
42,2
230
239
18

80
130
71
62
140
160
80,1
99,0
24
34
140
160

42
99
13,6
10,6
128
134
79,1
99,1
22,8
20,96
131,2
137,9

38
98
10,5
9,32
127,1
131,2
75
96
21,6
20,6
127
133,6

Amarantın ÖTH-də kontrolda sitozolda KmOAA=5,1 mM, VmaxOAA=80,7 EU/mq zülal,
quraqlıqda KmOAA=5,99 mM, VmaxOAA=100,2 EU/mq zülal olduğu halda ÖTH-nin
mitoxondrilərində kontrolda KmOAA=6,5 mM, VmaxOAA=134,2 EU/mq zülal, quraqlıqda
KmOAA=4,9 mM, VmaxOAA=141,7 EU/mq zülal olmuşdur (Cədvəl 1).
Alınan nəticələr MDH-nın OAA-a qarşı yüksək, malata qarşı isə aşağı həssaslığının olduğunu
göstərir ki, bu da başqa müəlliflərin nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir. Müəlliflər göstərirlər ki,
malata qarşı fermentin aşağı həssaslığa malik olması malatın katalitik çevrilməsi zamanı fermentin
konformasiya dəyişkənliyi ilə əlaqədardır [29, 6].
Birinci və ikinci şəkillərdə amarant yarpaqlarının assimilyasiyaedici toxumalarında-MH və
ÖTH-nin mitoxondrial fraksiyalarında NAD-MDH-nın kataliz etdiyi reaksiyaların sürətlərinin
substratın qatılığından asılılığı verilmişdir. Əgər biz bu 2 qrafiki nəzərdən keçirsək görərik ki, MDH
reaksiyasının sürəti düzünə gedən reaksiyanın substratı olan OAA-nın qatılığından ciddi asılıdır. Bu
asılılıq MH-nin mitoxondrial fraksiyasında daha qabariq özünü göstərir. Belə ki, MH-nin
mitoxondrilərində quraqlıq variantlarda Km-in azalması, uyğun olaraq, Vmax-ların artmasına səbəb
olmuşdur (Şəkil 1, Cədvəl). Bu hadisə o vaxt baş verir ki, OAA-nın qatılığı 10 mM-a bərabər olsun.

Şəkil 1. Oksalasetatın müxtəlif qatılıqlarının amarant yarpaqlarında MH-nin mNAD-MDH-nın
aktivliyinə təsirinin kinetikası. 1-kontrol, 2-quraqlıq, A-Mixaelis-Menten, B-Laynuiver-Berk. Bu
isə o deməkdir ki, NAD-MDH reaksiyası zamanı ferment-substrat kompleksinin əmələ gəlməsi və
reaksiyanın məhsullarına parçalanması asan baş verdiyindən reaksiya sürətli baş verir. Quraqlığın
təsirindən bu proses daha da sürətlə həyata keçirilir.

Şəkil 2.Oksalasetatın müxtəlif qatılıqlarının amarant yarpaqlarında ÖTH-nin mNAD-MDH-nın
aktivliyinə təsirinin kinetikası. 1-kontrol, 2-quraqlıq, A - Mixaelis-Menten, B-Laynuiver-Berk.
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Cədvələ və 2-ci şəkildən aydın görünür ki, ÖTH-nin mitoxondri fraksiyalarında reaksiyanın
sürəti də OAA-nın qatılığı ilə tənzim olunur. Hər 2 toxuma tipində, mitoxondrilərdə düzünə gedən
reaksiyanın sürəti artır və raksiya məhsulu olan malat əmələ gəlir. Malatın müəyyən bir qatılığında
o repressor kimi təsir göstərərək reaksiyanın sürətinin azalmasına səbəb olur.
Mitoxondrial fraksiyada NAD-MDH reaksiyasının kinetik parametrlərinin, xüsusilə Km və Vmaxların müsbət istiqamətdə dəyişməsi, quraqlıqda Km-lərin azalması və Vmax-ların artması çox güman
ki, fermentin mitoxondrilərdə daşıdığı funksiya ilə bağlıdır. Belə ki, mitoxondrilərin stromasında
Krebs tsikli reaksiyalarının axıra qədər getməsi üçün malatın OAA, malatın piruvata, OAA-nın
malata və s. çevrilmə reaksiyalarını kataliz edən NAD-MDH fermentinin aktivləşməsinin
orqanizmlərdə adaptiv reaksiyaların yaradılmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır.
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Бабаев Г.Г.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАСУХИ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИИ, КАТАЛИЗИРУЕМОЙ НАД-МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗОЙ В
ЛИСТЬЯХ AMARANTHUS CRUENTUS L.
Изменение кинетических параметров НАД-МДГ (L-малат-НАД-оксидоредуктаза, КФ
1.1.1.37)
изучали в условиях засухи Amaranthus cruentus L., отличающихся по
продуктивности и засухоустойчивости. График Лайнуивера-Берка был использован для
определения кинетического параметра (Km) и максимальной скорости (Vmax) прямой и
обратной реакции, катализируемой этим ферментом в субклеточной фракции
ассимилирующих тканей листьев Amaranthus cruentus L. в фазе цветения при водном стрессе.
Результаты исследования каталитических свойств ферментов МДГ системы показали, что
кинетические реакции НАД-МДГ протекают по механизму Михаэлиса-Ментена.
Ключевые слова:Amaranthus cruentus L., НАД-МДГ, кинетические параметры, засуха

Babaev H.G.
COMPARATIVE STUDY EFFECTS OF DROUGHT ON THE KINETIC PARAMETERS
OF NAD-MALATE DEHYDROGENASE REACTION IN LEAVES OF
AMARANTHUS CRUENTUS L.
Effects of drought on the kinetic parameters of NAD-MDH (L-malate-NAD-oxidoreductase,
NAD-MDH, EC 1.1.1.37) have been investigated Amaranthus cruentus L. with contrasting
productivity and drought tolerance. The Lineweaver-Burk plot was used for the determination of the
kinetic parameter (Km) and maximal rate (Vmax) of the direct and reverse reactions catalyzed by
MDH in the subcellular fraction of leafAmaranthus cruentus L.assimilating tissues in the anthesis
phase under water stress. The study of the MDH system enzymes showed that kinetic reactions of
the enzyme of NAD-MDH follow the Michaelis-Menten mechanism.
Keywords:Amaranthus cruentus L,NAD-MDH, kinetic parameters, drought

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 4.XII.2018

22

