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Hylotelephium caucasicum növündə FEPK və NAD-malatdehidrogenaza fermentlərinin
aktivliklərinin gün ərzində dəyişmə dinamikası öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, NADmalatdehidrogenaza və FEPK fermentlərinin dəyişmə dinamikası arasında müsbət korrelyasiya
mövcuddur. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, malatın bitkinin yarpaqlarından gecə saatlarında
ayrılmış FEPK fermentin aktivliyinə daha az.təsir edir
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Giriş
CAM fotosintez CO2 qazının fiksasiyası, ehtiyat şəkilində toplanması və üzvi turşuların
sintezinə əsaslanan karbon qatılaşdırıcı mexanizmdir. CAM fotosintetik yoluna aid olan bitkilərdə
Rubisko fermenti ətrafında CO2 qazının qatılaşdırılması vaxtdan asılı olaraq iki mərhələdə baş
verir [1]. Fotosintezin bu yolunda CO2 qazı gecə saatlarında fiksasiya olunaraq üzvi turşuların
tərkibinə daxil olur, onun üzvi turşulardan remoblizasiyası isə işıq periodu müddətində baş verir
və nəticədə bitkinin fotosintetik orqanlarının daxilində (yaşıl yarpaqlarda və ya gövdədə, bəzi
hallarda isə epifitlərin hava köklərində) CO2 qazının qatılığı yüksəlir [14]. CAM fotosintezdə C3
və C4 karboksilləşmə proseslərinin baş verməsinin zamana görə fərqlənməsi, ətraf mühitin dəyişən
şəraitinə cavab olaraq, 24 saat ərzində atmosferdən tutulan CO2 qazının miqdarını, metabolizmdə
karbon axınının intensivliyini və sudan istifadəni tənzimləməklə, onun plastikliyini təmin edir
[3,14].
Ötən əsr ərzində quraqlığın artması ilə bağlı olan iqlim göstəriciləri və quraqlığın fəsadlarını
proqnozlaşdıran iqlim modelləri, əsasında ehtimal olunur ki, dəyişən iqlim şəraitində CAM
bitkilər karbonun səmərəli istifadəsi və biokütlənin istehsalının artırılması baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdirlər [2, 7,11].
Tədqiqat işində Azərbaycan florasında yayılan fotosintezin CAM yoluna aid olan
Hylotelephium caucasicum növündə fosfoenolpiruvat karboksilaza və NAD-malatdehidrogenaza
fermentlərinin aktivliklərinin gün ərzində dəyişmə dinamikası və bəzi kinetik parametrləri
öyrənilmişdir.
Material və metodlar
Tədqiqatlarda Kiçik Qafqazın Tovuz rayonu ərzisindəyayılan Hylotelephium caucasicum
növündən istifadə olunmuşdur.
Fosfoenolpiruvat karboksilaza (FEPK, EC 4.1.1.31) fermentinin aktivliyini təyin etmək
üçün reaksiya mühitinin tərkibi içərisində 10 mM МgCl2, 2 mM DTT, 10 mM NaHСО3, 0,2 mМ
NADH, 10 U MDH, 10 mM FEP olan60 mM HEPES-NaOH (pH 7,3) buferindənvə 40 µl ferment
preparatından ibarət olmuşdur. Reaksiya mühitə 10 mM oksaloasetat əlavə etməklə başlanmışdır
[9].
NAD-malatdehidrogenaza (NAD-MDH, EC 1.1.1.37) fermentinin aktivliyinin təyin etmək
üçün reaksiya mühitinin tərkibi içərisində 1mM EDTA, 0.2 mM NADH, 2 mM oksalasetat
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olan100 mМ Tris-HCl (pH 8,0) buferindən və 10 µl ferment preparatından ibarət olmuşdur.
Reaksiya mühitə 2 mM oksaloasetat əlavə etməklə başlanmışdır [9].
Nəticələr və onların müzakirəsi
CAM metabolizmə malik olan bitkilərdə, gecə ərzində baş verən karboksilləşmə prosesi
fosfoenolpiruvat karboksilaza fermenti vasitəsilə həyata keçirilir. FEPK fermentinin aktivliyi
CAM metabolizmdə fazaların bir-birinə keçid hüdudlarını müəyyənləşdirən əsas faktorlardanbiri
olduğu üçün, FEPK fermentinin aktivliyini tənzimləyən mexanizmlər CAM metabolizmdə mühüm
rol oynayır[1].
FEPK fermentinin aktivliyinin gündəlik dəyişmə dinamikasıH. caucasicum bitkisin
yarpaqlarında tədqiq edilmişdir (şəkil 1). Müəyyən olunmuşdur ki, sübh vaxtı və ilkin səhər
saatlarında ferment aşağı aktivlik göstərsədə, günün ikinci yarısından etibarən fermentin aktivliyi
tədricən artır və gecə (saat 0200) saatlarında maksimum aktivlik müşahidə olunur.

Şəkil 1. Günün müxtəlif saatlarında H. caucasicum bitkisinin yarpaqlarından ayrılmış
FEPKfermentinin aktivliyinin dəyişmə dinmamikası.
Gününü ikinci yarısından başlayaraq fermentin aktivliyinin tədricən artması, çox gümün ki,
onun zülal miqdarının artması ilə bağlıdır. Axşam saatlarından etibarən (saat 2000-dan sonra) I
fazanın başlaması ilə fermentin aktivliyində artma müşahidə olunur gecə saatlarında bu aktivlik
maksimum qiymət alır. Şəkil 1-dən göründüyü kimisəhər saatlarında keçid faza olan ikinci fazanın
başlaması ilə fermentin aktivliyində baş verən azalma isə fermentin defosforlaşması və vakuolu
tərk edən malatın təsirindən onun inhibirləşməsi ilə izah edilə bilər.
CAM bitkilərdən ayrılmış FEPK fermenti gecə və gündüz vaxtı malatla inhibirləşməyə
qarşı həssalıq nümayış etdirir[4]. Malatın fermentə inhibirləşdirici təsirini öyrənmək üçün günün
müxtəlif satlarında ayrılmış FEPK fermentinin aktivliyinə 2 mM malatın təsir edilmişdir (şəkil 2).
Müəyyən olunmuşdur ki, 2 mM malat fermentin aktivliyinin təxminən iki dəfə azalmasına səbəb
olur. Malatın fermentə inhibirləşdirici təsiri daha çox günorta və axşam saatlarında müşahidə
olunmuşdur. Səhər saatlarında ayrılmış fermentə 2 mM malatla təsir etdikdə fermentin aktivliyi
kontrolla müqayisədə təxminən 1.5 dəfə, saat 1200 və 1600-da isə müvafiq olaraq 2,5 və 2,8 dəfə
azalmışdır. Gecə saatlarında ayrılmış fermentin aktivliyinə isə malat daha az təsir etmişdir.
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Şəkil 2. H. caucasicum bitkisinin yarpaqlarından günün müxtəlif saatlarında ayrılmış FEPK
fermentinin aktivliyinə 2 mM malatın inhibirləşdirici təsiri.
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, qaranlıq periodunun iknci yarısından başlayraq, fermentin
aktivliyi 2 mM malatın təsirindən təxminən 10-18% inhibirləşmişdir. Alınmış nəticələr
ədəbiyyat məlumatları ilə də uyğunluq təşkil edir. Göstərilmişdir ki, CAM bitki olan K.
daigremontiana növündə malatın iştirakı ilə fermentin aktivliyi, qaranlıq periodunun ikinci
yarısında təxminən 20-25% azalır [4, 15]. Malata qarşı həssalıq nümayiş etdirən mexanizmin
əsasında bir sıra faktorlar dayana bilər, məsələn malatın vakuol membranlarından keçiriciliyi[5],
FEPK protein kinazaların tənzimlənmə mexanizmləri və s. Qeyd olunur ki, M. crystallinum
bitkisinin yarpaqlarından qaranlıq period müddətində ayrılmış FEPK malata qarşı çox
həssasdır[16].Malata qarşı həssalıq çox güman ki, fermentin fosforlaşma vəziyyəti ilə bağlıdır.
Belə ki, FEPK fermentinin fosforlaşması fermentin fosfoenolpiruvata və aktivatorlara qarşı
həssaslığını artırdığı halda, onunmalata qarşı olan həssaslığının azalmasına səbəb olur[12,
13].Alınmış nəticələrə əsasən güman etmək olar ki, qaranlıq periodu müddətində fermentin
fosforlaşması fermentin malata qarşı həssaslığının azalmasına səbəb olmuşdur.
Gün ərzində H. caucasicum bitkisinin yarpaqlarından ayrılmış NAD-MDH fermentinin
aktivliyinin dəyişmə dinamikası öyrənilmişdir (şəkil 3)

Şəkil 3. H. caucasicum bitkisinin yarpaqlarından günün müxtəlif saatlarında ayrılmış NAD-MDH
fermentinin aktivliyinin dəyişmə dinamikası.
Şəkil 3-dən göründüyü kimi NAD-MDH fermentinin aktivliyi səhər saatlarında aşağı olsada,
günün ikinci yarısından başlayaraq fermentin aktivliyi artmağa başlayır. Müəyyən olunmuşdur ki,
səhər saat 600 ilə müqayisədə, günorta saat 1400-da NAD-MDH fermentinin aktivliyi 2 dəfə
artmışdır.
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Fermentin daha yüksək aktivliyi gecə saatlarında müşahidə olunmuşdur. Məlumdur ki, CO2
qazının FEPK fermenti ilə fiksasiyası nəticəsində əmələ gələn oksalasetat hüceyrənin sitazolunda
NAD-malatdehidrogenaza fermentinin iştirakı ilə malata çevrilir[6,8,10].
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, gün ərzində yoxlanılan
saatlarda NAD-malatdehidrogenaza və FEPK fermentlərinin aktivliyinin dəyişmə dinamikası
arasında müsbət korrelyasiya mövcuddur. Bu isəhər iki fermentin qarşılıqlı işlədiyini deməyə
imkan verir.
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Oруджева T.Я., Байрамов Ш.M.
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ФОСФОЕНОЛПИРУВАТ КАРБОКСИЛАЗЫ И NAD-МАЛАТЕГИДРОГЕНАЗЫ У
HYLOTELEPHIUM CAUCASICUM
Изучено суточное изменение активности ферментов ФЕПК и NAD-малатегидрогеназы у
Hylotelephiumcaucasicum. Установлено, что существует положительная корреляция между
динамикой изменения активности ферментов NAD-малатегидрогеназы и ФЕПК. Результаты
исследований показали, что малат меньше влияет на активность ФЕПК выделенноe в ночное
время сутки.
Ключевые слова: углерод концентрирующий механизмы, фотосинтетическая активность,
САМ фотосинтез.
Orujova T.Y., Bayramov Sh.M.
THE STUDY OF ACTIVITY AND SOME KINETIC PARAMETERS OF NAD- MALATE
DEHYDROGENASE AND PHOSPHOENOL PYRUVATE CARBOXYLASE IN
HYLOTELEPHIUM CAUCASICUM

The diurnal changes in the activity of the enzymes PEPC and NAD-malate
hydrogenase in Hylotelephium caucasicum have been studied. It has been established that
there is a positive correlation between changes in the activity of the enzymes NAD-malate
hydrogenase and PEPC. The results of studies have shown that malate has less effect on the
activity of PEPC extracted at night from leaves of Hylotelephium caucasicum.
Keywords: carbon concentrating mechanisms, CAM photosynthesis, photosynthetic activity
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