
LÉGZÉSVIZSGÁLATOK AZ AMERIKAI FE IIÉR SZÖVŐLEPI:k  

/I-1 YPI-i.aN T'RI a C  UNE.a DRUR 	BÁBJ.aIN  
~ , Vdrjas LA:, rló  

biológia -kémia szakos hallatd  

ÁLTALÁNOS ÁLLATTANI ; S BIUL ()GIaI INTÉZET  

A  rohamosan fejlődő rovarfiziológia eredményeit a gyakorlati ento-

mológia. az  ökológiai és az utóbbi időkben fokozottan kib on Lakozó cöno-

lógiái és produkciásbiológiai kutatások számos területen felhasználják. igy  

a ma még csak tisztán elméleti jelentőségiMek látszó vizsgálatok s tere-

pét sem szabad lebe.sülnünk. A következőkben az amerikai fehér szövő---

lepke bábjain végzett légzésvizsgálataimat: szeretném ismertetni.  

A teljes átalakulással fejlődő rovarok posztembrionális fejlődésének  

a bábstádium kétségtelenül fiziológiailag legaktivabb szakasza, annak el--

lenére, hogy a báb a környezet felé meglehetősen passziv, táplálkozásra  

nem. mozgásra csak korlátozottan képes fejlődési alak. A bábban zajlik  

le hisztolizis utján a lárvális szervek leépülése; és a lii sztogenez is so-

rán az imaginális szervek kialakulása. A bábstádium elején a  hisztolizis.  

utolsó szakaszában pedig a hisztogenezis dominál. A  két szakasz közé  

általában rövidebb-hosszabb diapauza iktatódik. A folyamatok kiváltója  

és koordinálója az idegrendszer és a vele kapcsolatos hormonális tevé-

kenység.  

A bábfejlődésre vonatkozó fiziológiai és biokémiai kutatások főbb  

irányai a következők voltak :  

L/  külső tényezők hatása a fejlődés idötart aurára és a légzés in-

tenzitására.  

2./ a testsuly / illetve szárazanyag/ és a légzés alakulása a báb--

fejlődés során.  

3./ különböző vegyületek /pl. szénhidrátok, aminosavak/ kon';e nt-- 
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rációjának változása a s ,ervc:lc;tbcn a féjlődés idején.  

4'/különböző enzimek jelenlétének, illetve aktivitásának megállapi•-  
tása.  

5,/ hormonvizsgálatok. 	 . 

Az ujabb kutatások szerint a rovarbábok légzése bizonyos endogen  

szabályozottságot. és ritmust mutat, ugyanakkor  azonban  a környezet  h~ -

nérsékle.tének, a légnedvességnek és légnyomásnak, továbbá a levegő  

02 -- és CO2  -- tartalmának hatása is jelentős, A bábstádiumban a lég •-

zés / 02  fogyasztás/ intenzitása jellegzetes U ••alaku görbe szerint vál--

tozik„ amelynek okára nézve azonban nin'G még egységes felfogás. Leg  

valószinübb, hogy  a két maximum a hisztdizissel , illetve hisztogene zis  

sel járó fokozott belső anyagcserével kapcsolatos.  

Vizsgálataimhoz az amerikai fehér szövőlepke /I-typhantria cunea  

Drury/ áttelelő második nemzed ékű bábjait használtam fel. Az elmult év  
szeptembere-októberében fűzfáról gyüjtött hernyók 1-2 Hetes táplálás után  

laza szövedékben bábozódtak. A szövedékből kivett bábokat az ezév feb-

ruár-márciusi kisérletekig szobahőfokon tartottam. A bábok átlag 9-12 mm  

hosszuak. 2-4 mm szélesek, 80-150 mg. sulyuak voltak. A bábok, illető-

leg  a belőlük készitett homogeaizátum 02--fogyasztását 1,,.'BURG-féle  

manometrikus módszerrel mértem, minden esetben 25 C o--on,  

A kísérletek egyik részében ultrahang hatását vizsgáltain a bábok  
légzésére. A bábok viz alá merítve kapták az 5-15 perces kezelést, A  
hőhatás elkerülésére a vizet rövid időközönként cseréltem. A kezelés e--

lőtt és után azonos körülmények között, azonos ideig mértem az 0 2  -•  
fogyasztását, Kontrollként kezeletlen bábok 0 2-fogyasztását is szi$mi  -- 
tásba vettem. amelyeket a kezelés idején ugyancsak kivettem a IS ARBURG -

edényből, A mérésnél rázatást alkalmaztam, de a bábok az edényben rög-

zitve voltak. A módszerből kifolyólag csak a kezelés után 10 perccel kez-

dődhetett a mérés.  

Az egyre erősebb és •hosszabb idejű sugárzá4s alkatmázásával vég-

rehajtott kisérletek egyik esetben sem mutattak észrevehető légzésváltozást.  
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Gátló- 
anyag  

Kontroll  

ÁLdloomg szár aza-- 
nyag / óra  

Kisérleti 	a kontroll 100 ér- 
tékre eső kisérleti  

Koncent- 
ráció 	02-fogyasz t ás  

1. 	2. 	1 	2. 	1 . 	 2, 

	

25.7 12.2 -18.3 	8.4 	71.2 	63.9  

	

11 10-3M  36.6 18.3 26.7 	11.5  

	 51.3 29,7  20.5 	12.0  

	

4 
 ; ,

1 	 47, 	22,7 '19.3 	13.4,-  
	 47:' 22."r 52.2 	13.1 	 

2, 0 10 
	;~( 	

56.< C ._,  61,6 	392  

 	56. 	43. ' 63.7 	33. -1  

KCN  

Metilén-
kék  

	

73.0 	62.8  

	

39.6 	40.4  

	

101.0 	 59.3  

	

110.1 	79.7  

	

109.4 	90.3  

	

113 .1 	 33.5  

Amennyiben nem a módszer esetleges hibái juttatnak ilyen eredmény •  

re, a kisérletekből a légzés stabilitására lehet következtetni,  

A továbbiakban KCN és metilénkék hatását vizsgáltam a légző-

enzimek működésére. Ismeretes, hogy  pl. a cianid a nehézfém-tartal-•  

m u enzimeket, igy a légzésben szereplő titokromokat, fémkomplek  

képzése következtében gátolja. .A légzőenzimek aktivitása, illetve gát •  

láss, inaktiválódása jól tanulmányozható a légző anyag 02--'felv(::tele  

ala ián, amennyiben biztositjuk az optimális reakciókörülménye ket.  

A bábokból homogenizátumot készitettem, a p11 állandóságát pe-

dig pI-I = 7,3--ra beállitott foszfátpufferral biztositot tam, A bábokat a  

puffer-oldattal elegyitve morzsoltam szét, s az elegyhez szubsztrátként  

borostyánkősavat adtam 7.10-3  M koncentrációban. / A koncentrációk  

az edényben levő, mérésre felhasznált elegyre vonatkoak/. A KCN--•  
ot irodalmi adatok alapján 1.7 . 10-3  M koncentrációban alkalmaztam.,  

a cianid 10-3  M koncentrációban mind a citokróm --c-t, mind a cito-

krómoxidázt jelentősen gátolja. Metilénkékre vonatkozóan nem állt  

rendelkezésemre ilyen adat, ennél 2. 10
-4 

 és 2 , 10-5  M koncentráci-

óval próbálkoztam. Állandó 25 C °  hőmérsékleten a gátlószer hozzáön-

tése előtt és után 5-, illetve 10 percig mértem az 02 --fogyasztását. A  

mérés befejeztével az elegyből szárazanyag-meghatározást végeztem.  

1-es oszlop= gátlószer lioz záöntése előtt  
2-es oszlop _ 	~ után  
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, A táblázatban közölt eredmények 1.:•1 \ arburg--edény folyadék.-
r,l ~ 	 ;;nel, 0 )  .fogyaszt.G &ut inu.tatják ki Bal-ben I órára és 100 mg szá.  
raznnyagra vonatkozóan. Az 1-es oszlopokban az ugyanazon készülék-
ben  a gátlószer Hozzáöntése előtt. a 2--es oszlopokban a gátlőszer hoz-•  

záöntése után mért eredmények olvashatók. A homogenizátum 0 2... fo-

gyasztása -• mint az I--es és 2.-es oszlop értékeinek eltérése is mutat °  

ja. 	már rövid idő alatt jelentösen lecsökken, igy a gátlószer hatásár  

bekövetkező esetleges változást is csak a kontrollhoz viszonyitva tudjuL.  

m egállapitani.  
A cianidos vizsgálatoknál a gátlúszernélküli és gátlószeres elegit  

02-fogyasztásának értéke /a kontrollhoz viszonyitva/ riem mutat jelen  

tős eltérést, tehát az ismertetett körülmények között a cianid nem mu-•  
tat gátlást. A metilénkék alkalmazása esetén ugy tűnik, hogy ez 2.0 , I0 --4 

 

M koncentrációban észrevehetően, 2.0 . 10 -5  M koncentrációban viszont  
csak jelentéktelen mértékben gátolja a légzést,  

Az eredmén yek értékeléséhez hivatkozom SCHNEIDERMAiN és  
WILLIAMS vizsgálataira, akik a Platysamia cecropia •selyemlepkénél ezt  
tapasztalták. hogy mig a többi fejlődési alak cianidra érzékeny, a dia-

pauza-bábok jelentős érzéketlenséget mutatnak. WILLIAMS feltételezi,  

hogy az ilyen báboknál a citokrómok helyett valamilyen Ilavoprotein sze-
repel oxidőzként, ezt viszont a cianid nem gát.;lja. A fentiekben ismerte-
tett kisérlet a I-Iyphantria. cunea diapauza-bábjainál is hasonló cianid-ér  
zéketlen légzére utal. Azonban kevés kisérleti adat áll még rendelkezésem  
re .ennek teljes igazolására. Eg3éb ként feltételezhető, bogy a kisérletekben  

nemcsak a selejtezési folyamatok, illetve légzőenzimtevékenység hatására  
történt 02  •fogyasztás .  Metilénkék alkalmazása esetén a válasá 	• ott koncent  

rációk valószinüleg magasak voltak.  

A szerző az amerikai fehér szövőlepke /I-lyphantria c cunea Drury/  
áttelelő bábjainak 02--fogyasztását mérte 44-b en 100 mg. szárazanyagra és  
1 órára vonatkoztatva Warburg•-•féle manometrikus módszerrel /25 C °--on/.  
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Ultrahang, valamint KCN és metilénkék hatását vizsgálta a légzésre. 

Az ultrahang -kezelést a bábot, viz alá merítve  kapták. A foszfát 

pufferral /pI-1 : 7.3/ és borostyánkősav oldattal /7.10-3 íV1/elegyitett 

teljes liomogenizátu mlioz K.CN -ot 1,7 J0-3  M. m ettilén kéket  2.10-4M 

és 2.10-5M koncentrációban juttatott. Ultrahang hatására a bábok 

,02 - fogyasztása nem változott. rnetilenkék hatására a homogenizátum 

02-fogyasztása csökkent. KCN alkalmazásakor nem történt jelen tő -

sebb változás. 
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