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1. Irodalmi áttekintés 

 

 

Az endoplazmás retikulum (ER) lumenében lejátszódó enzimatikus reakciók sok 

esetben igénylik a szubsztrátok, termékek vagy kofaktorok membránon keresztüli 

transzportját. Többször megfigyelték, hogy az ER membránja számos teljesen 

különböző szerkezetű anyagra, köztük xenogén molekulákra nézve átjárható, habár 

eddig kevés specifikus transzportert azonosítottak. Az is felmerült, hogy ez a membrán 

általánosan átjárhatóbb, mint a sejt többi membránja és nem képez barriert a citoszól és 

az ER lumen között. Ennek a passzív diffúziónak ellentmond az a megfigyelés, hogy a 

kismolekulák méretüktől és töltésüktől függően jutnak át a membránon, valamint az ER 

különálló metabolikus kompartimentumot képez a sejtben. Fontos fiziológiás szerepe 

lehet egy kis szelektivitású, kis kapacitású transzporternek, amely a membrán bazális 

permeabilitásáért felelős 

A transzlokon-peptidcsatorna lehetséges jelölt erre a funkcióra, mert átmenetileg 

nyitott pórust képez az ER membránban, és egyre több bizonyíték szól amellett, hogy 

kisméretű molekulák transzportjában is részt vesz. 
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1.1. A ER transzportfolyamatairól 

 

1.1.1.Az ER membránjának permeabilitása 

  

 Az endoplazmás retikulum membránjának egyedi tulajdonsága, hogy 

átjárhatóbb, mint a sejt többi membránja, számos különböző kis molekula képes átjutni 

rajta. Vita tárgyát képezi, hogy ez a permeabilitás mennyire szelektív; a membrán 

általánosan permeábilis és csak egy helyen tartja a különböző fehérjéket, vagy valódi 

barriert képez, és így az ER lumenét különálló kompartimentummá teszi. 

 Az általános permeabilitás mellett szól a membrán sajátos összetétele, ugyanis 

jelentősen kisebb a koleszterin- és magasabb a fehérjetartalma, mint a 

plazmamembránnak. Ez a körülmény növelheti a szivárgást, mivel megbontja a 

foszfolipid-kettősréteg rendezettségét (Papahadjopoulos és mtsai. 1972). Különböző 

méretű biotinszármazékok luminális proteineket módosító hatását vizsgálva 

megállapították, hogy ezek az anyagok 5 kDa mérethatárig szabadon átjárják a 

membránt. A jelenséget alacsony hőmérsékleten, energia (ATP) nélkül is észlelték, így 

azt passzív diffúzióval magyarázták (Le Gall és mtsai. 2004). A transzlokon-

peptidcsatorna átmeneti hidrofil pórust képez a membránban, átengedhet kis 

molekulákat. Ennek megfelelően a DER membránjáról többször leírták, hogy 

permeábilisabb, mint a SER membránja (Meissner és mtsai. 1981, Giunti és mtsai. 

2007). 

Mások sokféle, alacsony molekulatömegű molekula transzportját vizsgálva azt 

találták, hogy a permeabilitás szelektív, függ a transzportálandó molekula méretétől, és 

kisebb mértékben a töltésétől, ami megkérdőjelezi a szabad diffúziót (Meissner és Allen 

1981, Nilsson és mtsai. 1973). A akadály-hipotézist támasztja alá, hogy míg a membrán 

átjárható bizonyos anyagokra nézve, más nagyon hasonló méretű, szerkezetű és töltésű 

molekulákra viszont teljesen impermeábilis. Erre a jelenségre példa a glukóz-6-foszfát 

specifikus transzportere, amely más hexóz foszfátokat nem enged be, és az aszkorbát-

dehidroaszkorbát-pár, amelyek közül az utóbbi átjut a membránon, a másik viszont nem 

(Csala és mtsai. 2006). Számos intraluminális enzim közel 100%-os latenciával 

rendelkezik (Banhegyi és mtsai. 1993), vagyis nehezen közelítik meg a szubsztrátok, 

mert a membrán korlátozza bejutásukat. Sok lumenben keletkező vegyület jelentős 
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koncentrációban halmozódik fel (pl.: glukóz (Banhegyi és mtsai. 1997), aszkorbát 

(Banhegyi és mtsai. 1997)), tehát ezeket nem engedi ki a membrán. A transzportot gátló 

specifikus és általános inhibitorok megléte is a fehérjemediált anyagforgalomra utal 

(Csala és mtsai. 2006). 

 

1.1.2. Példák intraluminális enzimekre és a kapcsolódó transzportfolyamatokra az 

endoplazmás retikulumban  

 

1.1.2.1. A glukóz-6-foszfatáz rendszer 

  

 A glukóz-6-foszfát hidrolízise a glukóztermelés utolsó lépése, amely az ER 

lumenében játszódik le. A reakciót egy integráns membránfehérje, a glukóz-6-foszfatáz 

katalizálja, aktív centruma a lumen felé tekint (van Schaftingen és mtsai. 2002). Az 

intakt membránbarrier az enzim fiziológiás működésének fontos tényezője. Az enzim 

valójában hexóz-foszfatáz, nem specifikus a glukóz-6-foszfátra, hanem más cukor-

foszfátokat is képes hidrolizálni. Permeabilizált mikroszómán a glukóz-6-foszfatáz 

aktivitás csak kétszeresére, míg a mannóz-6-foszfatáz aktivitása 10-15-szeresére 

fokozódik. A rendszer nagyfokú specificitását tehát a szubsztrátot biztosító specifikus 

G6P-transzporter adja (Arion és mtsai. 1972). A membrán akadály élettani jelentősége, 

hogy elkülönítse a nem szelektív enzimet a glikolízis, glukoneogenezis vagy az 

aminocukor-anyagcsere foszfátészter-indermedierjeitől. A transzporter létezését 

kísérletes és patológiás megfigyelések egyaránt alátámasztják (Bánhegyi és mtsai. 1997, 

Marcolongo és mtsai. 1998), habár a döntő bizonyítékot a transzporter fehérjéjének 

azonosítása szolgáltatta (Gerin és mtsai. 1997). 

 A G6P egy másik enzimnek, hexóz-6-foszfát dehidrogenáznak (H6PDH) is a 

szubsztrátja lehet az ER lumenben (van Schaftingen és Gerin 2002). A luminális 

piridin-nukleotidok redoxállapotát szabályozza, például a 11-β-hidroxiszteroid 

dehidrogenáz NADPH ellátását biztosítja (Piccirella és mtsai. 2006). 

 Máj mikroszómában a G6P-transzport vizsgálata kiderítette, hogy ez kétirányú, 

facilitált diffúzió. Nagy kapacitás és kis affinitás jellemzi. A megfigyelt nagy kapacitás 

a transzporterek ER membránegységre vonatkoztatott viszonylag nagy számának 

tudható be (Fulceri és mtsai. 1992). A glukóz-6-foszfatáz ehhez hasonló kinetikai 
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paraméterekkel rendelkezik, viszont a H6PDH affinitása nagyobb a G6P-re (Gerin és 

mtsai. 2002). A mikroszómális G6P-transzport sokféle kísérleti ágenssel gátolható, 

ilyenek a DIDS, tiol-reagensek, merkaptopikolinsav, különféle proteá- inhibitorok, 

hidroxinitrobenzaldehid, klorogénsav és származékai. Egy klorogénsav-származék, az 

S3483 különösen hatékonynak bizonyult, előszeretettel használják a G6P-

transzporterrel kapcsolatos kutatásokban (Csala és mtsai. 2007). 

 A glikogéntárolási betegségek (GSD) 1-es típusának hátterében a glukóz-6-

foszfatáz rendszer elégtelensége áll. A G6P transzporter genetikai hibája megegyező 

tünetekkel jár, mint az enzim defektusa, ami klinikai bizonyítékot szolgáltat a citoszól 

és az ER lumen szeparáltságára (Chou és mtsai. 2002). 

   

1.1.2.2. UGT-ok és az UDP-glukuronsav transzportja 

 

Az UDP-glukuronsav a citoszólban szintetizálódik és az ER lumenében az UGT 

izoenzimek szubsztrátjaként használódik fel a különböző glukuronilcsoport-átviteli 

reakciókban, a glukuronidációban. A glukuronidáció a biotranszformáció második, 

konjugációs fázisának mennyiségileg legjelentősebb típusa. Intakt mikroszómában a 

teljes aktivitás 5-10%-a mérhető, ami arra utal, hogy a szubsztrát csak kis mértékben 

transzportálódik a membránon át. A transzportot mediáló fehérje mibenléte is 

tisztázatlan még. 

Az UDP-glukuronsav viszonylag nagy, poláris, kétszeresen negatív töltésű 

molekula (glukuronát és foszfát csoport), ezért valószínűtlen, hogy passzív diffúzióval 

transzportálódjon a membránon keresztül. 

Azokat a feltevéseket, miszerint a glukuronidációhoz nem szükséges az UDP-

glukuronsav transzportja, vagy hogy ez a vegyület nem a lumenbe, hanem a membránba 

transzportálódik, később az újabb megfigyelések cáfolták. Bebizonyosodott, hogy az 

UDP-glukuronsav transzportja kétirányú, fehérjemediált transzlokáció. Ez a 

transzportfolyamat a glukuronidáció sebességmeghatározó lépése, amit intakt 

mikroszómán és intakt májsejteken egyaránt tapasztaltak (Bossuyt és mtsai. 1994, 

Radominska és mtsai. 1994, Bossuyt és mtsai. 1997).   

A mikroszómális UDP-glukuronsav-felvétel jellegzetes időbeni lefolyást mutat. 

Overshoot-fázissal kezdődik, amelyben az UDP-glukuronsav kezdeti luminális szintje 
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átmenetileg meghaladja az egyensúlyi állapotban kialakuló koncentrációt. Ez a jelenség 

nem tapasztalható magas UDP-glukuronsav-koncentrációnál vagy a mikroszómák 

hosszú előinkubálása esetén, de újból látható, ha a mikroszómát feltöltjük töményebb 

(5mM) UDP-glukuronsavval (Bossuyt és Blanckaert 1994). Arra következtettek, hogy 

az UDP-glukuronsav-transzportot transzaktiválja valamilyen anyag vagy anyagok, 

amelyet a friss mikroszóma tartalmaz. Ennek megfelelően az UDP-glukuronsav 

kiáramlását számos 5’-uridin-nukleotid stimulálta (Bossuyt és Blanckaert 1994). Azt is 

kimutatták, hogy uridin-nukleotidok transzportja különféle glukuronidokkal aktiválható 

(Bánhegyi és mtsai. 1996). A jósolt antiport együttműködhet az UGT-kel, kicserélve a 

citoszólikus UDP-glukuronsavat a lumenben képződött glukuronidra. A különböző 

uridin-nukleotidok közötti kölcsönös transzaktiválások alapján felállítottak egy modellt, 

amelyben az UDP-N-acetilglukózamin vagy az UDP-xilóz ingaként működve segíti elő 

az UDP-glukuronsav bejutását a lumenbe, az UMP és UDP pedig a kijutást könnyíti 

meg (Bossuyt és mtsai. 1996, Haeger és mtsai. 1980)  

Az UGT-k oligomer komplexei az ER-membránban azt sugallták, hogy az enzim 

maga lehet a karrier fehérje is egyben. Ennek a feltevésnek több megfigyelés is 

ellentmond. Diazobenzénszulfonát, egy fehérjemódosító anyag, amelyre nézve az ER 

membrán átjárhatatlan, csak intakt mikroszómán gátolta az aktivitást, permeabilizálton 

nem hatott. NEM és UDP-N-acetilglukózamin nem tudtak hozzáférni a membránban 

lévő UGT-khez. UGT1-hiányos patkány máj mikroszómában normális UDP-

glukuronsav felvételt mértek, vagyis az UGT1 fehérjecsalád nem szerepel a 

transzportban (Haeger és mtsai 1980, Kobayashi és mtsai. 2006). 

Ha az UDP-glukuronsav-transzportot olyan antiporter facilitálja, amely 

ellenionként glukuronidot használ, ehhez szükség van arra, hogy a lumenben kész 

glukuronidok álljanak rendelkezésre. Tehát az antiporter működését UDP-glukuronsav-

transzportnak kell megelőznie, ami biztosítja az ellenion keletkezéséhez a szubsztrátot. 

 

1.1.2.3.Glukuronid-transzport 

 

 Glukuronidok az ER lumenében az UGT-k által katalizált reakcióban 

keletkeznek. Az így konjugálódott xeno- vagy endobiotikumok kikerülnek a citoszólba, 

és onnan általában ABC-transzporterek közreműködésével jutnak a vérbe vagy az 
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epébe. Emellett létezik befelé irányuló transzport is, amely luminális β-glukuronidáz 

szubsztrátellátását biztosítja. Ez az enzim az UGT-vel ellentétes irányú reakciót 

katalizál. Az enzim közepes latenciával bír (megközelítőleg 40%), tehát a transzport 

ebben az esetben is limitáló tényező (Csala és mtsai. 2000). 

 A glukuronidok fiziológiás pH-n poláros molekulák, így transzporter szükséges 

a membránon való átjutásukhoz. A fehérjemediált, facilitált glukuronidforgalom létét 

megerősítette az a megfigyelés, hogy a bilirubin-diglukuronid átjut a natív 

mikroszómális membránon, míg a mesterséges ER-modellmembránon nem (Zucker és 

mtsai. 1999). Bizonyos fenol-glukuronidok kölcsönösen stimulálták egymás 

transzportját UDP-glukuronsavval, ami UGT-k működését támogató termék 

(glukuronid) - szubsztrát (UDP-glukuronsav) kicserélő antiporterre utal (Banhegyi és 

mtsai 1996). Fehérjemediált ösztradiol-glukuronid transzportot is kimutattak, amely 

kétirányú, idő- és hőmérsékletfüggő volt és gátolni lehetett DIDS-el. Az ATP- és 

glutationfüggés hiánya azt jelezte, hogy különbözik a plazmamembrán 

glukuronidtranszporterétől (Battaglia és mtsai. 2001). Direkt mikroszómális 

transzportmérésekkel bizonyították a különböző glukuronidok közötti kompetitív 

gátlást. Az eredmények azt sugallták, hogy több, átfedő szubsztrátspecificitású 

glukuronid-transzporter van jelen az ER-membránban. A transzporterek 

glukuronidkötésének meghatározó tényezője az aglikon mérete volt (Csala és mtsai. 

2004). 

 

1.1.2.4. GSH-transzport 

 

 Az ER lumenének redox státusza kiemelkedően fontos a szekréciós fehérjék 

oxidatív foldingjában. Glutation (GSH) és oxidált alakja, a glutation-diszulfid (GSSG) 

képezik a legjelentősebb redox puffert az állati sejtek citoplazmájában és 

organellumaiban egyaránt. A GSH/GSSG arány a citoplazmában 30-100:1, míg az ER 

lumenében mindössze 1-3:1 (Hwang és mtsai. 1992). A jóval oxidáltabb luminális 

környezet oka az oxidált forma preferált transzportja vagy a redukált alak kiürítése 

lehet, esetleg az ER intraluminális enzimeinek oxidáló tevékenysége.  

 A redox pár mikroszómális transzportját vizsgálva kiderült, hogy az utóbbi 

magyarázat a helytálló. Leírták a GSH kétirányú, telíthető transzportját patkány máj 
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mikroszómában, ami gátolható volt aniontranszport-gátló flufenimsavval és DIDS-el 

(Bánhegyi és mtsai. 1999). A transzportálódott GSH egy része a lumenben átalakult 

GSSG-vé, amelyre a membrán impermeábilis volt. Ezek az eredmények cáfolnak egy 

korábbi megfigyelést, miszerint a GSSG transzportálódik inkább (Hwang és mtsai 

1992). 

 

 

1.1.3. Aspecifikus transzport 

 

 Az előző fejezetekből következik, hogy ez ER lumene sokban különbözik a 

citoszóltól, ez a speciális környezet elengedhetetlen az ER-ben zajló reakciók 

végbemeneteléhez. A lumen Ca2+-koncentrációja négy nagyságrenddel magasabb, mint 

a citoszólé, amit a kalciumkötő fehérjék és az aktív transzport biztosít. A lumen 

oxidáltabb, a GSH/GSSG arány a lumenben nagyjából századrésze a citoszólénak. A pH 

a lumenben alacsonyabb, mint a citoszólban. Ez a sajátos környezet nem maradhatna 

fenn, ha a membrán általánosan permeábilis lenne, ha bármilyen molekula szabadon 

közlekedhetne rajta keresztül és így kiegyenlítődnének a koncentrációk a membrán két 

oldala között. Összességében tehát az ER különálló metabolikus kompartimentumot 

képez a sejtben, de így is lehet jelentősége az aspecifikus permeabilitást jelző 

megfigyeléseknek (Csala és mtsai. 2006). 

 Az ER lumenében sokféle enzimatikus reakció játszódik le, amelyek a 

membránon keresztüli transzportfolyamatokkal kapcsolódnak a citoplazma 

metabolizmusához. Ez alapján számos transzporter léte feltételezhető, mégis eddig 

nagyon keveset azonosítottak. A többi organellumhoz képest az ER transzporterei a 

legkevésbé ismertek. Ennek hátterében a transzportmérések és a transzporterek 

tisztításának és rekonstrukciójának technikai nehézségei állhatnak. Az ER olyan 

eukarióta organellum, amelyet nem lehet nyilvánvalóan rokonságba hozni bakteriális 

őssel, így a transzporter génjének in silico módszerekkel történő azonosítása 

akadályokba ütközik. A lumenbe xenogén molekulák is transzportálódhatnak, és 

kizárható, hogy ezeknek specifikus transzportere legyen (Csala és mtsai. 2007). 

 A molekulárisan azonosított transzporterek és a funkcionálisan igazolt 

transzportfolyamatok közötti szembetűnő eltérés azt sugallja, hogy aspecifikus 
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transzporterek is részt vehetnek intraluminális enzimek szubsztrát- és 

kofaktorellátásában. Több ER-transzportfolyamat antiport mechanizmuson-alapszik, 

ehhez a megfelelő ellenmolekula beáramlását egy nem specializált csatorna 

biztosíthatja. 

 Több megfigyelés bizonyítja, hogy a transzlokon jelenléte jelentősen 

befolyásolja az ER-membrán permeabilitását. A transzláció végén, amíg a riboszóma a 

csatornához kötve marad, átmeneti nyitott pórus jön létre a membránban. Így a 

peptidcsatorna kis szelektivitású transzportert képezhet, ami részt vehet intraluminális 

enzimek aspecifikus szubsztrátellátásában.     

 

 

1.2.  A transzlokon-peptidcsatorna 

 

1.2.1.  A csatorna környezete: az endoplazmás retikulum membránja 

 

 Az endoplazmás retikulum (ER) tubuláris és lamelláris szerkezeti egységekből 

felépülő membránhálózat az eukarióta sejtek citoszóljában (Palade 1956). Az 

organellum membránja az intracelluláris membránok több mint 95%-át teszi ki 

májsejtekben, a lumen teljes térfogata pedig a sejt volumenének 10%-át adja. Habár az 

ER egyetlen összefüggő kompartimentumot képez, szerkezetileg és funkcionálisan két 

részre osztható. A durva felszínű endoplazmás retikulumot (DER) a külső felszínén 

található riboszómák, és az inkább lamelláris szerkezet különbözteti meg a tubuláris 

sima felszínű endoplazmás retikulumtól (SER). A funkcionális különbségek a 

morfológiai jellegzetességekhez kapcsolódnak, a SER-ben folyik a lipidek 

bioszintézise, a biotranszformáció és a szekretálódó kismolekulák szintézise. A DER 

felelős a szekréciós fehérjék, az ER fehérjéi, továbbá a lizoszómába, a Golgiba kerülő és 

a membránfehérjék szintéziséért, posztranszlációs módósításaiért és hajtogatásáért. A 

DER felszínén lévő riboszómákon szintetizálódó proteinek a transzlokon-

peptidcsatornán át kerülnek be a lumenbe, vagy integrálódnak a membránba  (Shibata és 

mtsai. 2006). 
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1.2.2. A transzlokon peptidcsatorna szerkezete 

 

Elsőként Blobel és Dobberstein feltételezték, hogy a szekréciós fehérjék egy 

hidrofil csatornán keresztül transzlokálódnak az ER lumenébe (Blobel és mtsai. 1975). 

Ezt a nézetet sokáig elutasították, mígnem az új kísérleti megközelítések széles körben 

elfogadtatták a csatorna létezését. 1986-ban Walter és Lingappa használták először a 

transzlokon kifejezést (Walter és mtsai. 1986). 

 A peptidcsatornát egy nagymértékben konzerválódott heterotrimer 

fehérjekomplex alkotja; a Sec YEG prokariótákban, a Sec61p, Sbh1p és Sss1p 

élesztőben, a Sec61 αβγ pedig emlősökben. A fehérjetranszportban résztvevő proteinek 

mibenlétéről szóló bizonyítékok először foto-crosslinking kísérletekből származtak. A 

technika során fotoreaktív atomot építenek a szintetizálódó láncba, majd fotolízis után a 

lánc hozzákötődik azokhoz az ER membránproteinekhez, melyek részt vettek a 

transzlokációban. Így fedezték föl a fehérjekomplex legnagyobb tagját, az alfa 

alegységet, amely tíz transzmembrán szakasszal rendelkezik, az N és a C terminálisa is 

a citoplazma felé néz (Osborne és mtsai. 2005). A többi résztvevőt a komplex 

tisztításával és proteoliposzómába építésével derítették föl.  A másik két alegység, a β és 

a γ csak egyszer éri át a membránt. A transzlokáció mechanizmusában két másik 

membránfehérje szerepét is leírták, ezek a TRAM (transzlokonhoz asszociált membrán 

protein), ami a membránfehérjék integrálódását segíti és a TRAP (transzlokonhoz 

asszociálódó fehérje), amelynek a pontos funkciója még ismeretlen. A 

peptidcsatornához kapcsolódik még két enzim: a szignál-peptidáz (SP), amely a készülő 

fehérje N-terminálisáról lehasítja a szignálpeptidet, és az oligoszaharil-transzferáz 

(OST), amely már szintézis közben elkezdi a lánc glikozilációját (Johnson és mtsai. 

1999). 

2004-re készült el a Methanococcus jannaschii-ból származó, detergenssel 

kivont SecY röntgenkrisztallográfiás képe (Van den Berg és mtsai. 2004). A korábbi 

elektronmikroszkópos megfigyelések az E. coli transzlokonjának szerkezetéről pontosan 

megfeleltethetőek az ősbaktériumból származó szerkezeti leírásnak  (Breyton és mtsai. 

2002). A nagyfokú szekvenciakonzerválódás is arra utal, hogy ennek az alapvető 

fehérjének magasabbrendű szervezetekben is hasonló lehet a szerkezete. A 

röntgenkrisztallográfiás képen a peptidcsatorna mindhárom alegységéből egyet-egyet 
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tartalmaz. A két kisebb alegység, a β és a γ a komplex szélén helyezkednek el, a 

gamma-alegység két oldalról is körbeveszi a csatornát. Az alfa-alegység tíz 

transzmembrán része két doménbe rendeződik (TM1-5 és TM6-10), amelyeket rövid 

hurok köt össze. Ez a hurok képezi a zsanért, mikor a peptidcsatorna oldalra, a lipidfázis 

felé kinyílik, amelynek a membránproteinek szintézisénél van szerepe. A pórus egyetlen 

alfa-alegység közepén helyezkedik el, ellentétben a korábbi feltételezésekkel, amelyek a 

csatornát három vagy négy komplex közé tették (Osborne és mtsai. 2005). 

Többször megfigyelték, hogy a Sec61 komplex oligomerizálódik az ER-

membránban. Kimutatták, hogy a riboszóma a fehérje tetramer komplexéhez kötődik 

élesztőben (Menetret és mtsai. 2005). Baktériumokban is úgy találták, hogy a 

transzlokációhoz oligomerekre van szükség, annak ellenére, hogy a peptid csak egyetlen 

SecY fehérje által alkotott csatornán halad keresztül (Osborne és mtsai. 2007). Az 

oligomerizáció szerepe az lehet, hogy több kapcsolódási lehetőséget biztosítson a 

transzlokonnal együttműködő partnerek számára (pl. riboszóma, SecA, szignál-

peptidáz) (Osborne és mtsai. 2005).   

 

 

1.2.3. A transzlokon működése 

 

1.2.3.1. Kotranszlációs transzlokáció 

 

 Az ER-be kerülő fehérjék N-terminálisa 15-30 aminosavnyi hosszúságú 

szignálszekvenciát tartalmaz, amely az ER-be irányítja a molekulát. Miután a 

citoszólikus riboszómákon megszintetizálódott ez az irányító peptid, a szignálfelismerő 

részecske (SRP) kötődik hozzá, leállítja a transzlációt és elszállítja a riboszómát az ER 

felszínéhez. Itt a SRP receptora felelős a dokkolásért. A kapcsolódás után a 

szignálpeptidáz levágja a jelző peptidszakaszt, így az SRP a receptorával együtt 

elengedi a riboszómát, a transzláció újra beindulhat. A riboszóma kötődik a 

transzlokonhoz, a fehérjeszintézis pedig a peptidcsatorna lumene felé folytatódik, 

vagyis transzláció közben transzlokálódik a fehérje az ER lumenbe. A transzlokációhoz 

szükséges energiát a fehérjeszintézis közben zajló GTP-hidrolízis szolgáltatja (Johnson 

és van Waes 1999). 
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Bizonyos fehérjék esetében a transzlokációhoz elegendő a szignálpeptid-

receptor, a Sec61 komplex és a TRAM jelenléte, de vannak olyanok, mint pl. a PrP 

(prionfehérje), amely a TRAP közreműködését is igényli (Fons és mtsai. 2003). 

 

 

1.2.3.2. Integráció a membránba 

 

 A legtöbb membránfehérje szintézis közben, a transzlokon segítségével 

integrálódik a membránba. Megfigyelték, hogy hidrofób transzmembrán fehérje a 

peptidcsatorna hiányában nem is tudna belépni a foszfolipid kettősrétegbe, mert nem 

tudna áthaladni a poláros foszfátcsoportok rétegén (Heinrich és mtsai. 2000). A 

transzlokon markolószerű szerkezete lehetővé teszi, hogy a csatorna oldalra, a lipidréteg 

felé kinyíljon. Felülnézetből a csatorna nagyjából négyzet alakú; három oldalról 

körbeveszi a β és a γ alegység, így csak az egyik oldalra nyílhat ki a markolókanál. Egy 

fehérje transzmembrán régiójának aminosavsorrendje nagyon változatos lehet. 

Feltételezhető, hogy a csatorna nem egy specifikus szekvenciát ismer fel, hanem a 

peptid hidrofób jellege irányítja a mozgást a lipidréteg felé. Elképzelhető, hogy a 

csatorna folyamatosan kinyílik és bezáródik, így megvan a lehetősége a transzlokálódó 

peptidnek, hogy átjusson az apoláros membránba. A fehérjeszintézis tovább folyik az 

után is, hogy a transzmembrán rész elhagyta a transzlokont, sőt a membránt többször 

átérő fehérjéknél még további integrálódó szekvenciák is következnek. Ezt a felemás 

helyzetet segíti a TRAM, amelyet membrán-dajkafehérjének is szoktak nevezni. A 

TRAM a transzlokon oldalsó kapujánál helyezkedik el, stabilizálja a félkész 

transzmembrán régiókat, elősegíti az asszociációjukat, ha többen is vannak, mielőtt még 

a fehérje végleg elhagyná a peptidcsatornát (Rapoport és mtsai. 2004). Azonban több 

kérdés megoldatlan még a membránfehérjék integrációjával kapcsolatban. Nem lehet 

pontosan megjósolni a transzmembrán régió helyzetét az aminosavsorrend alapján, 

további rejtély a fehérjék orientációjának szabályozása. A membránt többször átérő 

proteinek esetében még bonyolultabb a megfelelő szerkezet kialakítása. 

  

 

1.2.3.3. Poszttranszlációs transzlokáció 
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Élesztőben poszttranszlációs transzlokációt is megfigyeltek olyan fehérjéknél, 

amelyek kevésbé hidrofób szignálszekvenciát tartalmaznak. Ezeket nem köti meg az 

SRP, a kész fehérje egy másik membránfehérje-komplex segítségével (Sec62/63) kerül 

a lumenbe. A folyamatban a Bip luminális dajkafehérje is részt vesz, amely ATP-áz 

aktivitásával az energiát is biztosítja. A transzlokálódó polipeptidet a luminális Bip köti 

meg, így megakadályozza, hogy visszacsússzon a citoszólba. A dajkafehérje ATP-kötés 

után kapcsolódik a Sec63 J doménjéhez, ami az ATP gyors hidrolízisét és a Bip 

peptidkötő zsebének záródását eredményezi a bejövő polipeptid körül. Így a 

transzlokálódó fehérje beljebb kerül, újabb Bip kötődhet hozzá. A dajkafehérje akkor 

válik le a szubsztrátjáról, ha az ADP-t ATP-re cserélte, és így kinyílt a peptidkötő zsebe 

(Matlack és mtsai. 1999). 

 Prokariótákban a poszttranszlációs peptidtranszporthoz egy citoszólikus 

motorfehérje, a SecA segítkezik. A SecA ATP-áz aktivitással rendelkezik, a nukleotid 

hatására változtatja a konformációját; ez teszi lehetővé, hogy áttolja a SecY csatornán a 

fehérjét. A folyamathoz a SecY oligomerjeire van szükség, egy nem transzlokáló SecY 

tartja a nyitott csatorna közelében a SecA-t (Osborne és Rapoport 2007).  

 

 

1.2.3.4. Retrotranszlokáció 

 

Az ER lumenben játszódik le a szekréciós fehérjék másodlagos szerkezetének 

kialakítása, és ehhez minőségellenőrző rendszer is csatlakozik. Ha egy fehérje nem 

tudja felvenni a helyes térszerkezetet, selejtnek bizonyul, kikerül az ER-ból a citoszólba, 

ahol poliubikvitinálódik és a proteaszóma lebontja. A folyamat az ER-asszociált 

degradáció, vagyis az ERAD néven ismert. A selejtes fehérjéket az ER luminális 

dajkafehérjéi választják ki, a citoszól felől pedig a p97 AAA-ATP-áz húzza ki őket 

(Lencer és mtsai. 2003). Tisztázatlan kérdés, hogy hogyan jutnak ki ezek a 

selejtfehérjék az ER-ből a citoszólba; lehetséges, hogy a transzlokonon keresztül zajlik 

ez a retrotranszlokáció. Számos betegség patomechanizmusában leírták ezt az útvonalat. 

Például a CFTR (cisztikus fibrózis transzmembrán regulátor) fehérje mutáns formája 

így kerül ki az ER-ból és degradálódik (Bebok és mtsai. 1998), a humán 
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citomegalovírus US11-es fehérjéje pedig az MHC-1 nehézláncát módosítja és küldi erre 

az útvonalra (Wiertz és mtsai. 1993). Több toxin is igénybe veszi ezt a lehetőséget, 

hogy bejusson a citoszólba. Például a koleratoxin, ricin vagy a Pseudomonas ExoA 

toxinja retrográd vezikuláris transzporttal jut el az ER-be és a Sec61 komplexen 

keresztül, az ubikvitinálást valahogyan kikerülve éri el a támadási helyét a citoszólban 

(Lencer és mtsai 2003). Nemrégiben leírták, hogy a TRAP, egy transzlokonhoz 

asszociált protein ER-stressz, vagyis selejtes fehérje-felhalmozódás hatására 

indukálódik, és preferenciálisan kötődik a rossz szerkezetű fehérjékhez, azaz részt vesz 

az ERAD-ban (Nagasawa és mtsai. 2007). Azt is kimutatták, hogy a proteaszóma 

kötődik a transzlokonhoz, a riboszómától eltérő kötőhelyen (Ng és mtsai. 2007). Más 

megfigyelések azt valószínűsítik, hogy egy másik fehérje játszik központi szerepet a 

retrotranszlokációban, ez a derlin-1 (Ye és mtsai. 2004). Fluoreszcensen jelölt 

mesterséges ERAD-szubsztrát, a pro-alfa faktor retrotranszlokációját vizsgálva kiderült, 

hogy a derlin-1 elleni antitest gátolta, viszont az anti-Sec61-antitest nem akadályozta 

meg a kijutást az ER-ből (Wahlman és mtsai. 2007). Úgy tűnik, hogy a transzlokon nem 

az egyetlen módja a retrotranszlokációnak, a mechanizmus függ a szubsztráttól is.     

 

 

1.2.4. A pórus 

 

Hidrofil pórus létezését az ER-membránban elsőként vezetőképesség-

mérésekkel bizonyították. Puromicin-kezelés- tRNS-analóg antibiotikum, amely leállítja 

a transzlációt és leválasztja a peptidet a riboszómáról - nagymértékű membrán 

vezetőképesség emelkedést okozott. Az ionáramlást gátolta, ha leválasztották a 

riboszómát a membrán felszínéről. Ebből arra következtettek, hogy ionok számára 

átjárható csatorna marad a membránban, ha a transzlokont megszabadítják a naszcens 

peptidtől, és mindaddig nyitva marad, amíg a riboszóma is kötődik hozzá (Simon és 

mtsai. 1991). 

A transzlokálódó szekréciós fehérjék hidrofil környezetét az ER-membránban 

úgy is megerősítették, hogy vízre érzékeny fluoreszcens aminosavat építettek be a 

szintetizálódó láncba. A fluoreszcencia féléletideje és az, hogy jodidionokkal ki lehetett 

oltani a fluoreszcenciát arra utalt, hogy a jelölt molekulák vizes környezetben voltak, 
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miközben transzlokálódtak a lumenbe (Crowley és mtsai. 1994). Fluoreszcenciát kioltó 

molekulákkal határozták meg a pórus méretét is. A jodidionon kívül a NAD+ is kioltotta 

a transzlokálódó, jelölt peptid fluoreszcenciáját, így a működő, riboszómához kötött 

transzlokon átmérőjét 40-60 Å-re becsülték (Hamman és mtsai. 1997), amely ezáltal 

legnagyobb pórus az ER-membránban. A riboszóma távozása után a csatorna átmérője 

kisebb lesz; jodidionok még elfértek benne, de a NAD+ már nem, ebből az inaktív 

transzlokon átmérője 9-15 Å-nek adódott (Hamman és mtsai. 1998). A közelmúltban 

elkészült röntgenkrisztallográfiás kép szerint a pórus átmérője kisebb, átlagosan 20Å 

(Osborne és mtsai. 2005).  

 

 

1.2.4.1. A permeabilitás-barrier fenntartása 

 

 A riboszóma-transzlokon-komplex nagy átmérője felveti a kérdést, hogy hogyan 

marad fönn a membrán barrier funkciója a transzlokáció alatt. A probléma megoldására 

két modellt állítottak fel. 

Az első magyarázat funkcionális vizsgálatok eredményén alapszik.  A pórus 

permeabilitásának vizsgálatára in vitro rendszerben modellezték a transzláció 

folyamatát. A rendszer tartalmazott minden transzlációhoz szükséges alapanyagot, ER-

ból származó mikroszómákat, szignálfelismerő részecskét, riboszómákat és módosított 

preprolaktin mRNS-t. A mRNS-ből kivágták a stopkodont, így a peptidlánc nem vált le 

a riboszómáról. Háromféle hosszúságú peptidláncot kódoló mRNS-t használtak:  58, 64 

és 78 aminosavat tartalmazóakat. A peptidlánc útjának detektálására fluoreszcens 

lizinnel töltött tRNS-t adtak a rendszerhez, ami beépült a láncba. A permeabilitást 

hidrofil fluoreszcencia csökkentő molekulákkal és ionokkal (NAD+, I-) vizsgálták. Ha 

ilyen anyag kötődik a gerjesztett állapotban lévő fluoreszcens lizinhez, az elveszíti 

gerjesztési enrgiáját, így csökken a minta által emittált fény. A fluoreszcens fény 

intenzitásának csökkenése az ilyen kölcsönhatások számától, tehát a fluoreszcenciát 

csökkentő molekulák koncentrációjától függ. A mikroszómák külső felszíne az ER 

citoszól felőli oldalának felel meg és a membrán a hidrofil, fluoreszcenciát csökkentő 

molekulák számára impermeábilis, így ha a citoszól felőli akadályt vizsgálják, elég csak 

a mintához adni a reagenst. A lumenbe úgy lehetett bejuttatni, hogy a membránt 
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perfringolizin O-val (PFO) permeabilizálták, amely egy bakteriális pórusképző fehérje. 

Eredményeik szerint a NAD+ a citoszól felől nem tudja elérni a fluoreszcens 

oldalláncot, tehát a riboszóma és a transzlokon közötti kapcsolat akadályt képez. PFO 

hatására bejutott a lumenbe, de csak a luminális fehérjék nélküli mikroszómákon 

okozott fluoreszcencia-csökkenést. A luminális fehérjéket visszajuttatva a Bip 

dajkafehérje volt az, amelyik megakadályozta ezt a hatást. Tehát a Bip a lumen felől 

lezárja a transzlokon-peptidcsatorna nyílását a transzlokáció közben, ezáltal gátolja a 

kismolekulák bejutását a lumenbe (Hamman és mtsai. 1998). A három különböző 

aminosavhosszúságú peptidlánc transzlokációja közben megfigyelték, hogy a 78 

aminosavnyi láncnál a fluoreszcenciát csökkentő anyagok a luminális fehérjék 

eltávolítása nélkül is hozzáfértek a peptidhez. A jelenséget az magyarázza, hogy a Bip 

nagyjából 70 aminosavnyi lánchosszúságnál leválik a transzlokonról, így kinyílik a 

pórus belseje a lumen felé (Crowley és mtsai. 1994). A záró mechanizmust csak ATP 

jelenlétében észlelték, később ennek a folyamatnak a részleteire is fény derült. A pórust 

záró funkciót a dajkafehérje  ADP-t kötve látja el, és az ATP-kötés indukálja azt, a 

konformációt, amikor a Bip leválik a csatornáról. A folyamathoz a chaperon 

szubsztrátkötő doménje és a J-doménkötő régiója is szerepet játszik, más 

membránfehérjékhez kötődve (Alder és mtsai. 2005). Ez a modell, amely a riboszómát, 

külső és a Bip-t belső záróelemnek tekinti, nem magyaráz meg minden eshetőséget. 

Például nem ad magyarázatot az akadály fenntartásáról poszttranszlációs transzlokáció 

közben, azaz a riboszóma hiányában, vagy prokariótákban, ahol nincs Bip (Rapoport és 

mtsai. 2004). 
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1. ábra: A transzlokon permeabilitásának szabályozása 1. 

A) A citoszól felől a riboszóma és a transzlokon közötti kapcsolat, lumen felől pedig a 

Bip zárja le a transzlokon pórusát. B) Ha a szintetizálódó peptid hossza eléri a 70 

aminosavnyit, a Bip leválik a luminális bejáratról. C) A fehérjeszintézis végén a 

riboszóma távozik, a csatorna zsugorodik, a Bip újra lezárja a luminális oldalt.   

 

Szerkezeti vizsgálatok egy másik magyarázatot vetettek fel a problémára, amely 

szerint a permeabilitás a csatornán belül szabályozódik. A riboszóma-transzlokon-

komplex szerkezetét részletesen feltáró kép megkérdőjelezte a riboszóma és a 

transzlokon közötti szoros, akadályt képező kapcsolatot (Morgan és mtsai. 2002). E 

szerint ugyanis a riboszóma és a peptidcsatorna között több rés is van, amelyek elég 

nagyok ahhoz, hogy kisebb molekulákat átengedjenek. Arra, hogy a fluoreszcencia 

kioltóként használt I--ionok miért nem fértek a naszcens lánchoz, az lehet a magyarázat, 

hogy a riboszómális RNS negatív töltései taszították a hasonló polaritású iont (Rapoport 

és mtsai. 2004).  A peptidcsatorna 3,2 Å felbontású, röntgenkrisztallográfiás képét 

2004-ben készítették el Methanococcus jannaschii-ból kivont, detergensben oldott 

SecY-t használva (Van den Berg és mtsai. 2004). A nagyfokú szekvencia-

konzerválódás miatt ez a szerkezeti modell minden fajra érvényes lehet. Megfigyelték, 

hogy a csatorna keresztmetszete homokóra alakú, a legszűkebb részén hidrofób 

oldalláncok alkotnak egy gyűrűt, amelyek tömítést képeznek a transzlokálódó peptid 

körül. Inaktív állapotban rövid, helikális szakasz illeszkedik a gyűrűbe és bezárja a 
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pórust. Ezt a dugót a riboszóma bekötődésére bekövetkező konformációváltozás 

távolítja el. Ezek szerint az akadályt a transzlokáció minden fázisában fenntartja a dugó, 

vagy maga a naszcens lánc (Osborne és mtsai. 2005). A „dugó-domén” delécióját okozó 

mutációk nem befolyásolták a sejtek életképességét sem élesztőben (Junne és mtsai. 

2006) sem baktériumokban (Maillard és mtsai. 2007, Li és mtsai. 2007), ami 

megkérdőjelezte a dugó elengedhetetlen szerepét a pórus bezárásában. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy funkciója inkább a transzlokon szerkezetének 

stabilizálása lehet. Megfigyelték, hogy egy másik helikális dugó képződött 

konformációs átrendeződéssel, ami ellátja a tömítő szerepet az eredetileg dugó-hiányos 

egyedekben is, így fenntartja a permeabilitás-akadályt (Li és mtsai. 2007). A bakteriális 

SecY átjárhatóságát vizsgálva megállapították, hogy a csatorna vízre és ionokra nézve 

impermeábilis és bizonyították, hogy ezért a pórusgyűrű és a dugó egyaránt felelős 

(Saparov és mtsai. 2007). 
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Röntgenkrisztallográfiás kép alapján a transzlokon homokóra alakú csatorna, legszűkebb részén szoros pórusgyűrűvel. Egy rövid α-

helikális rész dugóként zárja be a nyílását, amely a riboszómakötődéstől függően mozog (Van den Berg és mtsai. 2004). 

2. ábra: A transzlokon permeabilitásának szabályozása 2. 



 

Mindkét modell egyetért abban, hogy a transzlokon a riboszómával közösen 

alkot hidrofil csatornát, és a transzlokálódó peptid a gátja a kismolekulák áramlásának. 

A riboszóma távozásával mindkét magyarázat szerint a transzlokon zárt állapota jön 

létre. 

 

1.2.4.2. A riboszóma és a transzlokon kapcsolata  

 

Többször megfigyelték, hogy a Sec61 komplexhez nagy affinitással kötődnek 

olyan riboszómák is, amelyek éppen nem vesznek részt a transzlációban (Neuhof és 

mtsai. 1998, Kalies és mtsai. 1994). Azt is leírták, hogy a fehérjeszintézis végén a 

riboszómák nagyjából kétharmada nem válik le az ER membránról, a peptidcsatornához 

kötve maradnak (Potter és mtsai. 2001). Ilyen riboszómákról citoszólikus és szekréciós 

fehérjék szintézise is elkezdődhet az SRP-től függetlenül is. Megállapították, hogy a 

riboszómák leválását nem a transzláció terminációja, hanem inkább egy citoszólikus 

fehérje szintézisének elkezdése indukálja (Potter és mtsai. 2002). Citoszólikus 

fehérjéket kódoló mRNS-eket nagy számban találtak az ER-hez kötött riboszómákon 

(Lerner és mtsai. 2003). Ha a fehérjeszintézis az ER-stressz következtében állt le, a 

riboszómák változatlanul kötődtek az ER-membránhoz (Stephens és mtsai. 2005). A 

riboszóma és a transzlokon közötti kapcsolatnak több komponensét is leírták. A 

riboszóma részéről eukariótákban a 28S rRNS, prokariótákban a 23 rRNS kötődik a Sec 

komplexhez (Prinz és mtsai. 2000). Az RNS-en kívül egy fehérje is biztosítja az 

összeköttetést: az L7 humán riboszómális proteinről kiderült, hogy kapcsolódik az ER-

membránhoz. Így a riboszómák saját affinitása az ER-membránhoz olyan erős, hogy 

egyben tartja a riboszóma-transzlokon-komplexet akkor is, ha nem folyik 

fehérjeszintézis (Wu és mtsai. 2007). Snapp és munkatársai a transzlokon 

komponenseinek relatív közelségét vizsgálták FRET (lásd a rövidítésjegyzéknél) 

módszerrel. A csatornát alkotó fehérjék a transzlokáció alatt és után is hasonló 

állapotban, összeszerelve maradnak (Snapp és mtsai. 2004). Megfigyelték, hogy az ER-

membrán kétféle riboszóma-szubpopulációt is tartalmaz. A Sec61 tetramerjei nagyobb 

affinitással kötik a riboszómákat, és ezen kívül a membránban vannak még monomerek 

vagy dimerek, amelyek gyengébben kötődő riboszóma csoporttal vannak kapcsolatban. 



Szignálpeptiddel bíró naszcens láncot és SRP-t hordozó riboszóma ezeket a gyengén 

kötődő versenytársakat szorítja ki, mikor dokkolódik a membránhoz (Schaletzky és 

mtsai. 2006). 

Ezek alapján az ER membrán számos olyan riboszóma-transzlokon-komplexet 

tartalmazhat, amelyről már levált a peptidlánc, így szabad pórust képez. Ebben az 

állapotban, mikor a csatornát a riboszóma még nyitva tartja, de a lumene már üres, 

kismolekulák áramolhatnak át rajta. 
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3. ábra: A riboszóma-transzlokon-komplex három állapota 

A) Transzlokáció közben a lument elfoglalja a szintetizálódó peptid. B) A transzláció 

végén a naszcens lánc leválik és a csatornát üresen hagyja. Ebben az állapotban a 

transzlokon átengedhet kis molekulákat. C) A pórus újra bezáródik, mikor a riboszóma 

leválik a transzlokonról. 
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1.2.5.  A transzlokon részvétele az ER transzportfolyamataiban 

 

1.2.5.1. A transzlokon szerepe a Ca2+-szivárgásban 

 

Az endoplazmás retikulum a sejt legnagyobb Ca2+-raktára, és fontos szerepet tölt 

be a kalciumhoz kapcsolódó jelátviteli folyamatokban. Az ER-lumenben a kalcium-

koncentráció szigorú szabályozása nélkülözhetetlen a fehérjehajtogatás és -érés 

szempontjából, ugyanis számos dajkafehérje működéséhez kalcium szükséges (Gelebart 

és mtsai. 2005). Kalcium-kiáramlást sokféle stimulus kiválthat azáltal, hogy 

aktiválódnak másodlagos hírvivők által kinyíló csatornák, úgymint az IP3-receptor 

kalciumcsatorna, NAADP által regulált csatorna, és izomsejtekben a rianodin receptor 

kalciumcsatorna. A kalcium felvételért a SERCA (szarkoplazmás és endoplazmás 

retikulum kalcium ATP-áz) pumpa a felelős. Nyugalmi állapotban az ER Ca2+-tartalma 

a SERCA pumpa általi felvétel és a passzív kiáramlás közti egyensúly eredménye. Ez a 

passzív szivárgás akkor mutatható ki, ha thapsigarginnal gátoljuk a SERCA-t, ugyanis 

ilyenkor kalcium szabadul fel az ER-ből. A jelenség mögött álló mechanizmus és a 

kiszivárogtató csatorna mibenléte sokáig tisztázatlan volt (Camello és mtsai. 2002).  

Számos csatornafehérjéről feltételezték, hogy felelős a szivárgásért. Például a 

Bcl2-protoonkogén által kódolt fehérjének is hasonló funkciót tulajdonítottak, habár a 

kísérleti eredmények ezzel kapcsolatban ellentmondásosak. A Bcl2-fehérje fontos 

szerepet játszik a programozott sejthalál szabályozásában, több ponton gátolja az 

apoptózishoz vezető folyamatokat. A Bcl2 nem expresszálódik minden sejtben, viszont 

a bazális kalciumszivárgás általános jelenségnek tűnik. A Bcl2 által kiváltott 

kalciumszivárgást a fehérje túltermelésével és nem az endogén funkció vizsgálatával 

sikerült kiváltani. Így nem zárható ki, hogy a sejt túlélése szempontjából ennyire fontos 

fehérje túltermelése más módon is befolyásolja a kalcium-homeosztázist (Distelhorst és 

mtsai. 2004). Nemrégiben a pannexin-1 fehérjéről mutatták ki, hogy Ca2+-csatornát 

képez az ER-membránban és hozzájárul a kalciumszivárgáshoz (Van den Abeele és 

mtsai. 2006, Tu és mtsai. 2006). Viszont a pannexin-1 alig expresszálódik bizonyos 

szövetekben, például a májban, ahol jelen van a szivárgás (Baranova és mtsai. 2004). 

Ugyancsak ellentmondásos eredmények születtek a preszenilin holoproteinről, mint 

lehetséges Ca2+-csatornáról, és a fehérje expresszióját különböző sejttípusokban sem 
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tárták még fel (Zatti és mtsai. 2006). Váz- és szívizomban a bazális szivárgás a 

rianodin-receptoron keresztül is létrejöhet (Pessah és mtsai. 1997). Egyéb másodlagos 

hírvivő által aktivált csatornákat (pl.: IP3-receptor) is gyanúsítottak szivárogtató 

funkcióval nem-izom sejteken (Hofer és mtsai. 1996). 

Mindamellett az aspecifikus kalciumszivárgásról szóló adatok legnagyobb része 

szerint a transzlokon jelentős szerepet játszik ebben a folyamatban. A peptidcsatorna 

szerepét a bazális Ca2+-szivárgásban hasnyálmirigy acinussejteken tanulmányozták, a 

luminális kalciumszint direkt mérésével. A szivárgást nem gátolta sem az IP3-receptor 

antagonista heparin, sem a rianodin receptort gátlóruténium vörös, sem a NAADP 

receptor antagonistája, tehát a szivárgás hátterében nem az ismert kalcium-csatornák 

állnak. Puromicin-kezelés, vagyis a naszcens lánc eltávolítása kiváltotta a kalcium 

kiáramlását (Lomax és mtsai. 2002).  

A citoplazmatikus és luminális kalcium-koncentráció fluktuációját vizsgálva 

LNCaP sejtvonalon azt találták, hogy a puromicin előkezelés csökkenti a thapsigargin 

által kiváltott kalcium felszabadulást az ER-ból, azaz a peptidlánc eltávolítása 

megindította a raktár kiürülését. Ezt a hatást gátolta az anizomicin, a peptidil-transzferáz 

antagonistája, ami megakadályozza, hogy a puromicin leválassza a készülő peptidet. A 

többi Ca2+-csatorna gátlószere, rianodin és heparin jelenlétében a puromicinnek hasonló 

hatása volt, így arra a következtetésre jutottak, hogy a transzlokon-komplex a fő 

kalciumszivárogtató csatorna az ER membránban (Van Coppenolle és mtsai. 2004). Ezt 

alátámasztotta az a megfigyelés, miszerint a thapsigarginnal vagy EGTA-val (kalcium-

kelátor) kiváltott luminális kalciumszint-csökkenés nyitott riboszóma-transzlokon-

komplexeken keresztül történik (Flourakis és mtsai. 2006). 

 Patkány máj mikroszómában két olyan útvonalat is találtak, amelyek felelősek 

lehetnek a kalcium kiáramlásért. Puromicin fokozta az effluxot, tehát az egyik a 

transzlokon peptidcsatorna. A másik egy feltételezhető kationcsatorna lehet, ugyanis 

ellenion beáramlását igényelte, és egyaránt gátolni lehetett Gd3+-mal és La3+-nal is 

(Giunti és mtsai. 2007). 

 Régóta ismert, hogy ha csökken az ER-ban a kalciumszint, vagyis kiürül a 

raktár, aktiválódik a SOCE (store operated calcium entry) néven ismert folyamat. Ennek 

következtében az extracelluláris térből kalcium áramlik be a citoplazmába, hogy 

feltöltődhessen a készlet. A transzlokonon keresztüli kiszivárgás ezt a folyamatot is 
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kiváltja, hasonlóan a thapsigargin vagy EGTA kiváltotta SOCE-hoz (Flourakis és mtsai. 

2006). Ong és munkatársai hasonló eredményre jutottak, paktamicinnel nyitva a 

transzlokont, ami beindította a SOCE-t. A paktamicin egy iniciációt gátló antibiotikum, 

azt a helyzetet reprezentálja, amikor a fehérjeszintézis a stopkodon elérése után, 

fiziológiásan fejeződik be, azaz nem úgy ahogyan, puromicin hatására, mikor félkész 

peptidek szakadnak le a riboszómáról. Zárt riboszóma-transzlokon-komplexek 

képződéséhez emetinkezelést használtak, ami az elongációt gátolja, hatására bennragad 

a naszcens lánc a peptidcsatornában, így a kalciumszivárgás is gátlódik. Ezenkívül 

megfigyelték az STIM1 fehérje transzlokációját a szubplazmamembrán-régióba, ez a 

protein szükséges a SOCE aktiválásához (Ong és mtsai. 2007). Ezek az adatok a 

fehérjeszintézis és a SOCE közötti funkcionális kapcsolatot sugallják, ami biztosíthatja 

az ER kalciumszintjének fenntartását.  

  

 

1.2.5.2. Neutrális molekulák transzportja a peptidcsatornán keresztül 

  

 A 4-metilumbelliferil-α-D-glukopiranozid (4MαG) kisméretű, neutrális 

molekula, amelyet az ER lumenében működő α-glukozidáz enzim hidrolizálni képes. A 

szubsztrát hidrolízisével fluoreszcens termék szabadul fel, ez alapján mérhető a 4MαG 

transzportja. A kismolekula belépése az ER-be fokozható volt puromicinnel, vagyis az 

éretlen peptidek leválasztásával, és paktamicinnel is, amely az iniciáció gátlását okozza 

(Roy és Wonderlin 2003, Heritage és mtsai. 2001). Mikor a riboszómát magas 

sókoncentrációs kezeléssel leválasztották a transzlokonról (Heritage és Wonderlin 

2001), vagy cikloheximiddel gátolták az elongációt és a láncleválást (Roy és Wonderlin 

2003), csökkent a 4MαG beáramlása. Ebből arra következtettek, hogy amíg a riboszóma 

a transzlokonon marad a naszcens lánc leválása után, a csatornán átjuthatnak kis, 

neutrális molekulák, és így az ER-membrán permeabilitása a fehérjeszintézissel is 

összekapcsolódik.  

 Patkány máj mikroszóma szubfrakciókon készült transzportmérésekkel 

igazolták, hogy a transzlokon-peptidcsatorna szaharóz számára is átjárható. A szaharóz 

nem metabolizálódik a lumenben, így feltehetőleg nincs specifikus transzportere, tehát 

transzportja reprezentálhatja az ER-membrán aspecifikus transzportfolyamatait. Jelentős 
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szaharóz-effluxot találtak a durva felszínű, tehát transzlokonban gazdagabb ER-

frakcióban (Giunti és mtsai. 2007).   

 

 

1.2.5.3. Poláris molekulák transzportja a transzlokonon keresztül 

 

 Elektrofiziológiás mérések bizonyították, hogy töltéssel rendelkező molekulák, 

mint a glutamát, vagy a HEPES átjutnak a transzlokon-peptidcsatornán. 

Hasnyálmirigyből nyert durva felszínű mikroszómákat fuzionáltattak planáris lipid-

kettősrétegbe, és mérték a membrán vezetőképességét. Puromicin hatására fokozódott a 

vezetőképesség, ami arra utal, hogy a naszcens lánctól megszabadított transzlokonon 

keresztül több poláros molekula áramlott át (Simon és Blobel 1991). 
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2. Hipotézis és célkitűzések 

 

 Az ER lumenében működő különféle enzimek gyakran a citoszólból kapják 

szubsztrátjaikat vagy kofaktoraikat, és a termékek is sok esetben oda kerülnek ki. Tehát 

számos transzporter léte feltételezhető az ER-membránban, mégis eddig nagyon keveset 

azonosítottak. Az ellentmondás feloldásának egyik lehetősége a viszonylag aspecifikus 

transzporterek/csatornák működésének feltételezése.  Így például xenogén molekulák 

transzportja esetében és antiport mechanizmusú transzportrendszerek számára történő 

ellenmolekula biztosításában is valószínűsíthető egy aspecifikus csatorna szerepe.     

A transzláció közbeni fehérje transzlokációért felelős transzlokon peptidcsatorna 

nagy mérete és hidrofil lumene lehetővé teszi, hogy kisméretű molekulák átjussanak 

rajta. Mikor az éppen transzlokálódó peptid elfoglalja a pórus belsejét, a csatorna 

átjárhatatlan lesz. Szintén zárt állapotba kerül a riboszóma távozása után, mikor a 

luminális Bip vagy a dugó alegység zárja le a nyílást. A fehérjeszintézis végén a 

riboszómák nagy része nem válik le a peptidcsatornáról, így átmenetileg szabad 

átjárható pórus marad a membránban. 

A transzlokon részvételét bizonyították egy kisméretű neutrális molekula a 

4MαG transzportjában. Az ER-membrán aspecifikus Ca2+-szivárgásának hátterében is 

leírták a peptidcsatorna szerepét. Munkánk során arra voltunk kíváncsiak, hogy anionok 

is átjuthatnak-e a transzlokonon, és intraluminális aktív centrummal rendelkező, magas 

latenciájú enzimek szubsztrátjai bejuthatnak-e a lumenbe ily módon. 

 

A kísérleti munka célkitűzései a következők voltak: 

 

- A transzlokon szerepének bizonyítása a patkány máj mikroszóma nem 

specifikus permeabilitásában, szaharóz és citrát transzportjának 

mérésével. 

- A peptidcsatorna részvételének vizsgálata intraluminális enzimek (UDP-

glukuronoziltranszferáz, glukóz-6-foszfatáz, β-glukuronidáz) 

szubsztrátjainak transzportjában direkt transzportmérésekkel és az 

intraluminális enzimek aktivitásának meghatározásával. 
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- Amennyiben a transzlokon-peptidcsatorna szerepet játszik kismolekulák 

transzportjában, a nyitottsági állapotát befolyásolva a transzportra is 

hatást gyakorolhatunk. Így kiváncsiak voltunk, arra hogy hogyan 

változik a transzport mértéke, ha leválasztjuk a riboszómákat a 

membránról vagy Sec61α elleni ellenanyaggal elzárjuk a csatorna 

nyílását.  

- A transzlokonban szegény SER és a sok peptidcsatornát tartalmazó DER 

permeabilitásának összehasonlítása, az intraluminális enzimek 

latenciájának meghatározásával. 

  

 31



3. Módszerek 

 

3.1. Mikroszóma frakció készítése patkánymájból 

 

  A kísérleteink során használt patkánymáj mikroszómákat hím, egy éjszakán 

keresztül éheztetett, 180-220 g súlyú Wistar patkányból preparáltuk. A patkányokból 

kivett friss májat apró darabokra vágva először 0,3 M szaharózt és 20 mM HEPES-t 

tartalmazó pH=7,2 pufferbe tettük. A patkánymájból először Potter-Elvehjem 

homogenizátorban homogenizátumot készítettünk. A szuszpenzió koncentrációját 20%-

ra állítottuk szaharóz-HEPES pufferrel. Ezt követően a sejtörmeléket lecentrifugáltuk 

lecentrifugáltuk (1000g, 10 perc, 4 0C). Az így kapott felülúszóból 

differenciálcentrifugálás módszerével mikroszómális membránokat preparáltunk. A 

felülúszót ultracentrifugával továbbcentrifugálva (11000g, 20 perc, 4 0C) a 

mitokondrium-frakcióhoz jutottunk. A szuszpenzió ekkor már csak a citoszólt és a 

mikroszóma-frakciót tartalmazza. Ezt továbbcentrifugálva (100000g, 60 perc, 4 0C) a 

felülúszó a sejt citoplazmáját tartalmazza, a csapadék, pedig a mikroszóma frakciónak 

felel meg. A mikroszómákat 100 mM KCl-ot, 20 mM NaCl-ot, 1 mM MgCl2-t és 20 

mM MOPS-ot tartalmazó, pH=7,2 pufferben („A” puffer) mostuk, majd 

reszuszpendáltuk és további felhasználásig folyékony nitrogénben tároltuk ( Henne és 

mtsai.  1986). Az így kapott mikroszóma-frakció fehérjetartalma 60 mg/ml körüli érték. 

A pontos fehérjetartalmat Bio-Rad Protein Assay-vel határoztuk meg, standardként 

marha szérumalbumint használva. 

Az így kapott mikroszómális vezikulák épségét két módszerrel ellenőriztük. 

Egyrészt vizsgáltuk az endoplazmás retikulum membránjában elhelyezkedő, 

intraluminális aktív centrummal rendelkező enzimek, az UDP-glukuroniltranszferáz 

(Fulceri és mtsai. 1994) és a mannóz-6-foszfatáz (Burchell és mtsai. 1988) enzimek 

latenciáját. Ez mindkét enzim esetében 90-95% körüli értéknek adódott, ami a membrán 

épségére utal. 

A frakció tisztaságát markerenzimek aktivitásának meghatározásával igazoltuk. 

A membrán épségének ellenőrzésére használt enzimek (UDP-glukuronozil-transzferáz, 

mannóz-6-foszfatáz) az ER markerei, a citokróm-c-oxidáz a mitokondriális 

szennyezettségre utal, az 5’-nukleotidáz jelenléte pedig a sejtmagi kontaminációra 
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utalhat (Benedetti és mtsai. 1988). Az enzimek aktivitása a teljes májhomogenátumban 

mérhető aktivitás %-ában a következőek lettek: citokróm-c-oxidáz: 1,2 ± 0,3, glukóz-6-

foszfatáz: 30,1 ± 5,0, 5’-nukleotidáz 6,0±1,1 (átlag ± SD, n=3). 

 

 

3.1.1. A SER és DER szétválasztása 

 

A mikroszómális szubfrakciók készítéséhez egy éjszakán keresztül éheztetett, 

180-220 g súlyú, Wistar patkányok máját használtuk. A májakból homogenátumot 

készítettünk Potter-Elvehjem homogenizátorban szaharóz-Hepes (pH=7,2) pufferben. A 

homogenizátumot először 10000g-n, 4 0C-on 20 percig centrifugáltuk. Az így kapott 

felülúszót szaharóz-grádiensre rétegeztük (0,6 M, 1,3 M) amely 15 mM CsCl-ot 

tartalmazott. Ezt egy 80000g-s, 120 perces ultracentrifugálás követte. A SER-frakciót a 

0,6 M/1,3 M határfelületről nyertük vissza, a DER-frakciót a pellet tartalmazta. Mindkét 

frakciót „A” pufferben reszuszpendáltuk és újra lecentrifugáltuk 80000g-n 45 percig 

(Benedetti és mtsai. 1988). A pelletet ezután „A” pufferben felvéve, folyékony 

nitrogénben tároltuk. A fehérjekoncentrációt Bio-Rad Protein Assay-vel határoztuk 

meg, standardként marha szérumalbumint használva. 

 A frakciók tisztaságát a fent említett módokon ellenőriztük, a két mikroszómális 

szubfrakció szétválásáról pedig a transzlokon fő fehérje komponensének, a Sec6- 

alfának Western blottal töténő kimutatásával bizonyosodtunk meg. A DER-frakcióban a 

Sec61-alfának megfelelő csík denzitása 1,5-szerese volt a frakcionálatlan 

mikroszómában és 5-szöröse a SER-ben mérhető denzitásnak. 

 

 

3.2. Transzportmérések fényszórásos módszerrel 

 

A fényszórásos technika a mikroszómális vezikulák ozmotikus hatásra történő 

méretváltozásaival együtt járó fényszórásváltozást detektálja. A patkánymáj-

mikroszómát (50 μg/ml fehérje) 2 órán keresztül inkubáltuk hipotóniás pufferben (5 

mM PIPES, pH=7,0), majd 400 nanométeres excitációs és emissziós hullámhosszon 

detektáltuk a fényszórást Hitachi F-400 fluoriméterben, 22 0C-on, állandó keverés 
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mellett. Kis térfogatú (kisebb, mint a teljes inkubációs térfogat 5%-a) koncentrált 

ozmolit-oldat hozzáadása a fényszórásos jel gyors növekedését eredményezi, a 

mikroszómális vezikulák zsugorodása miatt. Ahogy a koncentráció kiegyenlítődik, a 

vezikulák visszanyerik eredeti alakjukat, a kezdeti csúcsérték fokozatosan visszatér az 

alapvonalhoz. A görbe meredeksége attól függ, hogy a molekula milyen gyorsan 

áramlik be a vezikulába, vagyis hogy a membrán mennyire permeábilis az adott anyagra 

nézve. A fényszórásos méréseket alameticin hozzáadásával fejeztük be. Ez az 

antibiotikum nagyjából 10 Å méretű lyukakat képez a membránban, kismolekulákra 

nézve teljesen permeábilissá teéve azt. Alameticin hozzáadása után a fényszórásos jel 

visszatér az alapvonalhoz, jelezvén, hogy a mikroszóma vezikuláris szerkezetét nem 

befolyásolta az ozmotikus hatás (Bánhegyi és mtsai. 1997, Meissner és mtsai. 1988).  

 

 

3.3. Gyorsszűréses transzportmérések 

 

A radioaktívan jelölt molekulák mikroszómális felvételét és akkumulációját 

gyorsszűréses módszerrel mértük. A patkánymáj-mikroszómát (1 mg/ml fehérje) „A” 

pufferben inkubáltuk, amely 0,02 mM UDP-glukuronsavat, szaharózt, glukóz-6-

foszfátot vagy 0,4 mM glutationt és a megfelelő izotóppal jelölt anyagot (1 μCi/ml [14C] 

-UDP-glukuronsav, 1 μCi/ml [14C]-szaharóz, 1 μCi/ml [3H]-glutation,  2 μCi/ml d-[14C]-

glukóz-6-foszfát) tartalmazott, 22 0C-on. A jelzett időpontokban a minták 100 μl-ét 

gyorsan átszűrtük 0,22 μm pórusméretű, cellulóz-acetát/nitrát-filteren, és mostuk 

jéghideg, 1 mM DIDS-et tartalmazó „A” pufferrel. A mikroszómához asszociált 

radioaktivitást, ami fennmaradt a szűrőmembránon, liquid szcintillációs számlálóval 

mértük. Minden kísérletet pórusképző alameticin (0,05 mg/mg fehérje) jelenlétében is 

elvégeztünk, hogy elkülöníthessük az intravezikuláris és a membránhoz aspecifikusan 

kötődött radioaktivitást. A permeabilizált mikroszóma esetében is ugyanúgy szűrtük és 

mostuk a membránt. A mikroszómális fehérje több mint 95%-a alameticin-kezelés után 

is a filteren maradt, vagyis a kezelés nem tette tönkre a vezikuláris struktúrát. Az 

átjárhatóvá tett mikroszómákban a szűrés alatt nem marad meg a lumenbe 

transzportálódott izotóp, így megkaptuk a membránhoz tapadt, jelzett molekulák 

mennyiségét. Ezt a radioaktivitást további, alapos mosással sem lehetett csökkenteni. 
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Tehát a kezeletlen és permeabilizált minták különbsége adja az intravezikuláris izotóp 

mennyiségét (Bánhegyi és mtsai. 1997).  

 

 

3.4. Intraluminális enzimaktivitás-mérések 

 

3.4.1. UDP-glukuronozil-transzferáz 

 

A mérést patkánymáj mikroszómán (1 mg/ml fehérje), 37 oC-on, „A” pufferben 

végeztük. Szubsztrátként 0,5 mM p-nitrofenolt használtunk 3 mM UDP-glukuronsav 

jelenlétében. Kétperces 37 0C-on történő előinkubálás után az UDP-glukuronsav 

hozzáadásával indítottuk a reakciót. 0,1 ml-es mintát vettünk az inkubálási elegyből a 

0., 5., 15. és a 30. percben. A reakciót 1 ml 5%-os TCA hozzáadásával állítottuk le. 

Miután 4 0C-on végzett 5 perces centrifugálással eltávolítottuk a kicsapódott fehérjéket, 

0,25 ml 2 N NaOH-t adtunk a felülúszó 1 ml-éhez. A reakció során a sárga színű p-

nitrofenolból színtelen p-nitrofenol-glukuronid keletkezett, így a szubsztrát fogyását 

400 nm-en fotometrálva követhettük. Az extinkciós koefficiens (18100 cm2×M-1) 

segítségével számítottuk ki a p-nitrofenol koncentrációját, és az enzim aktivitását 

(Fulceri és mtsai. 1994). 

 

 

3.4.2. Glukóz-6-foszfatáz 

 

 Az enzim aktivitásának meghatározása a fentihez hasonló közegben (1 mg/ml 

mikroszómális fehérje „A” pufferben,  37 0C-on) történt. Szubsztrátként 1 mM glukóz-

6-foszfátot vagy mannóz-6-foszfátot alkalmaztunk. A mérést 30 percig végeztük. Az 

aktivitást az enzim által felszabadított foszfát mennyisége alapján határoztuk meg, 

malachitzöld reagenst használva. Az abszorbanciát 660 nanométeren mértük, Na-

foszfátot használtunk a standard kalibrációs sor elkészítéséhez  (Puskás és mtsai. 1999). 
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3.4.3. β-glukuronidáz 

 

 Ebben az esetben p-nitrofenol-glukuronid és fenolftalein-glukuronid (1-1 mM) 

segítségével mértük az enzim aktivitását. A mikroszómális fehérje koncentrációja itt is 1 

mg/ml volt, A pufferben, 37 0C-on. Az inkubációs idő 30 perc volt, ez után mértük a 

felszabadított aglikon mennyiségét fotometriásan. A mintákat alkalizáltuk, a p-

nitrofenol abszorbanciáját 400 nm-en, a fenolfteleinét pedig 540 nm-en detektáltuk 

(Csala és mtsai. 2000). 

 

 

3.4.4. Latencia meghatározás 

 

 Intraluminális aktív centrumú enzimek esetében szubsztrátjaik transzportjának 

mértéke befolyásolhatja az enzim mikroszómán mérhető aktivitását. Az ilyen enzimek 

jellemzésére használjuk a latenciát. A latencia meghatározásához szükségünk van a 

teljes aktivitás mérésére, ami azt az állapotot tükrözi, mikor a szubsztrátok szabadon 

hozzáférhetnek az enzim aktív centrumához, nem kell számolni a transzport esetleges 

korlátozó hatásával. Ehhez minden enzimaktivitás-mérést alameticin jelenlétében (0,05 

mg/mg mikroszómális fehérje), azaz permeabilizált mikroszómán is elvégeztünk. 

 

       (Teljes aktivitás - Mért aktivitás) x100 

Latencia =        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− % 

          Teljes aktivitás 

 

 Így egy százalékos értéket kapunk, amely azt jelenti, hogy intakt 

mikroszómában a teljes enzimaktivitás hányad része marad látens, vagyis mennyire 

hátráltatja az ép membrán a szubsztrát bejutását. Például 90%-os latencia azt jelzi, hogy 

intakt mikroszómán az aktivitás 10%-át mérhetjük, tehát a transzport kis mértékű  

(Beaufay és mtsai. 1954). 
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4. ábra Transzporterek és intraluminális enzimek az ER-ben 

A) Az UDP-glukuronozil-transzferáz (UGT) intraluminális enzim. A szubsztrátja az 

UDP-glukuronsav (UDPGA) korlátozottan, antiport mechanizmus segítségével jut az 

aktív centrumhoz. B) A glukóz-6-foszfatáz (G6P-áz) intraluminális aktív centrummal 

rendelkezik, szubsztrátját (G6P) specifikus transzporter biztosítja. C) A redukált 

glutation (GSH) rendelkezik specifikus transzporterrel. D) A membrán 

permeabilizálható a pórusképző alameticinnel, így mérhető az intraluminális látens 

enzimek teljes aktivitása. E) Aspecifikus csatorna is részt vehet az ER membrán 

transzportfolyamataiban. 

 

 

3.5. Western blot 

 

 A mintaelőkészítés során a mikroszómális frakciókat megfelelően kihígítottuk, 

majd 2-szeres töménységű mintapufferben (100 mM Tris-HCl pH = 6,8, 4% SDS, 20% 

glicerin, 0,2 % brómfenolkék) vettük fel, majd β-merkaptoetanolos (200 mM) 

közegben, 5 perc forralással denaturáltuk a fehérjéket. A mintákból egyenlő mennyiségű 

(50 μg) fehérjét vittünk fel a gélre. Ezután 11%-os SDS-PAGE-sel választottuk el a 
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fehérjéket, majd PVDF-membránra transzferáltuk őket. A membrán blokkolását 1 órán 

át, 5%-os zsírmentes, PBS-ben oldott tejporban végeztük, amely 0,5 v/v% Tween-20-at 

tartalmazott. Az elsődleges antitestet (nyúl, poliklonális anti-Sec61α) 1:20000-es 

hígításban, 1%-os tejet tartalmazó PBST-ben oldottuk. Egyórás inkubáció után 3x15 

percig mostuk (1% tej, PBST), majd anti-nyúl (1:5000) tormaperoxidázzal konjugált 

másodlagos antitesttel inkubáltuk újabb 1 órán át. 3x15 perc mosás után előhívtuk a 

membránt. Az egyes minták fehérjemennyiségét Ponceau red festéssel ellenőriztük. A 

Sec61-alfának megfelelő csíkok (38 kD) nagyságát denzitometriával mértük. 

 

 

3.6. Statisztikai analízis 

 

 A statisztikai összehasonlításokat ANOVA teszttel végeztük, amelyet Dunett-

teszt (1., 2., 3. Táblázat), vagy Tukey-teszt (5. Táblázat) követett. A 4. és 6. Táblázat 

esetében a párosított kétmintás Student-tesztet használtuk. A megfelelő esetszámot 

mindenhol feltüntettem. Szignifikánsnak akkor tekintettük a különbséget, ha a számított 

p-érték 0,05-nél kisebb volt, vagy ha ettől eltérő, azt jeleztem az eredményeknél. 
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3.7. A transzlokon átjárhatóságának befolyásolása 

 

3.7.1. Puromicin 

 

 A puromicin egy tRNS-analóg antibiotikum, amely beépül a peptidláncba, a 

fehérjeszintézis terminációját okozza, és leválasztja a peptidet a riboszóma-transzlokon 

komplexről (Simon és Blobel 1991). 

 

 
  

 

3.7.2. Puromicin hatásának gátlása anizomicinnel 

 

 Az anizomicin a peptidil-transzferázt gátolja, puromicin előtt adva 

megakadályozza a másik antibiotikum hatását. Puromicin-kezelés után viszont 

hatástalan, mivel a puromicin előzőleg már leválasztotta a peptidet (Roy és Wonderlin 

2003). 
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3.7.3. A riboszóma eltávolítása 

 

 EDTA és nagy koncentrációjú KCl-kezelés hatására a riboszómák leválnak az 

ER felszínéről, a transzlokon zárt állapotba kerül (Heritage és Wonderlin 2001). 

 

 
 

 

3.7.4. Kezelés Sec61-α-antitesttel 

 

 A peptidcsatornát alkotó fehérje elleni antitest, amely az éppen szintetizálódó 

peptidhez hasonlóan eltömíti a csatornát (Hamman és mtsai. 1997). 
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4. Eredmények 

 

4.1. Puromicin fokozza a patkánymáj-mikroszóma permeabilitását szaharózra és 

citrátra nézve  

 

 Kísérleteink első részében a puromicin hatását olyan anyagokon teszteltük, 

amelyekre nézve az ER-membrán impermeábilis. A szaharóz és a citrát két olyan 

vegyület, amelyek nem metabolizálódnak a lumenben, tehát nagy valószínűséggel nincs 

specifikus transzporterük. 

 A permeabilitást fényszórásos módszerrel vizsgáltuk. Szaharóz (5. ábra fölső 

rész) vagy citrát (5. ábra alsó rész) hozzáadása után a fényszórásos jel gyors 

növekedését tapasztaltuk, a mikroszómális vezikulák ozmotikus hatásra történő 

zsugorodása miatt. Ezt egy nagyon lassú csökkenés követte, a kismértékű beáramlás és 

így a vezikula duzzadása következtében. Puromicinnel (0,5 mM), 10 percig előinkubált 

mintákban a csökkenő fázis meredeksége nagyobb volt (1. táblázat), a görbe gyorsabban 

tért vissza az alapvonalhoz, ami a vezikulák megnövekedett permeabilitásának volt 

köszönhető. A mérést a membránt permeabilizáló alameticin (0,05 mg/mg 

mikroszómális fehérje) hozzáadásával fejeztük be, az így létrejött pórusokon a 

koncentrációk gyorsan kiegyenlítődtek, a jel visszatért az alapvonalnak megfelelő 

szintre, tehát a vezikulák membránstruktúrája nem károsodott.  

 

 

Ozmolit meredekség (AU/perc) 

Szaharóz (K) -2,26 ± 0,17  

Szaharóz (P) -4,23 ± 0,30  

Citrát (K) -0,41 ± 0,28  

Citrát (P) -0,78 ± 0,19  

 

 

1. táblázat: A fényszórásos görbék meredeksége az ozmolit hozzáadása után 

mesterséges fényszórási egység/perc (AU/perc), átlag ± SD. Szaharóz és citrát esetében 
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is, a puromicinnel kezelt minta (P) meredeksége szignifikánsan eltér a kontroll görbe 

(K) meredekségétől, p<0,01, n=4 - 9. 
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5. ábra: Puromicin hatása a mikroszóma szaharóz- és citrát-permeabilitására 

Mikroszómális vezikulákat (50 μg fehérje/ml) 2 órán át hipotóniás médiumban 

előinkubáltunk. A fényszórásos jelet 400 nm-en, 22 oC-on detektáltuk. A fekete nyíllal 

jelölt időpontokban kis térfogatú (az inkubációs térfogat 2,5%-a) tömény szaharó- (felső 

ábra) vagy citrát- (alsó ábra) oldatot adtunk az elegyhez, az elért végkoncentráció 50 

mM volt. „K” a kontroll, „P” a puromicin kezelés görbéje. A puromicint (0,5 mM) 

közvetlenül az ozmolit hozzáadása előtt adtuk a rendszerhez. A mérést 0,05 mg/mg 
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fehérje alameticin hozzáadásával fejeztük be (fehér nyíl). Az ábra jellegzetes 

regisztrátumokat mutat 4 - 9 független kísérletből. 

 

 

4.2. Puromicin hatása a mikroszóma szaharóz-felvételére 

 

Azt, hogy a puromicin valóban a transzlokon peptidcsatornán keresztül hat-e, és 

nem egy aspecifikus membránra kifejtett hatásról van szó, kétféle mikroszóma-frakción 

végzett rapid filtrációs mérésekkel bizonyítottuk. Vizsgáltuk a teljes mikroszóma-

frakció és a sima felszínű endoplazmás retikulumot tartalmazó frakció radioaktívan 

jelölt szaharóz felvételét puromicin hatására (6. ábra).  

A teljes mikroszómális frakcióban az alap szaharóz-felvétel is magasabb volt, 

mint a SER-ben, a vezikulák fehérjetartalmára (6. ábra) és lipidtartalmára (2. táblázat) 

vonatkoztatva egyaránt. Tehát az a frakció, amely a DER-t, vagyis a transzlokonokat is 

tartalmazza, eleve permeábilisabb. Puromicin csak a teljes frakcióban volt hatásos, 

vagyis növelte a szaharóz felvételét, míg a SER-ben hatástalan maradt. Tehát a 

permeabilitás-növekedés ténylegesen a transzlokonon keresztül valósul meg, mivel ez a 

csatorna csak a DER-ben található. 

 

Mikroszóma-frakció felvétel (nmol/mg lipid) 

Teljes mikroszóma 0,184 ± 0,011 

Teljes mikroszóma + puromicin 0,220 ± 0,021 

SER-frakció 0,113 ± 0,008 

SER-frakció + puromicin 0,107 ± 0,033 

 

2. táblázat: Puromicin hatása a mikroszóma-frakciók szaharóz-felvételére 

Nem frakcionált (teljes) és sima felszínű ER-t tartalmazó (SER) mikroszómális 

vezikulákat (1 mg fehérje/ml) szaharóz és [14C]-szaharóz jelenlétében, „A” pufferben 

inkubáltuk 22 0C-on. A puromicint (0,5 mM) közvetlenül a szaharóz hozzáadása előtt 

tettük az elegyhez. 5 perc inkubálás után 0,1 ml mintát vettünk, leszűrtük és 

szcintillációs számlálóval mértük a filterhez tapadt radioaktivitást. Ezzel párhuzamosan 

alameticinnel (0,05 mg/mg fehérje) kezelt mintákat is készítettünk, amivel az aspecifikus 
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kötődést mértük fel. Az adatok hat mérés összesítéséből származnak, a felvett szaharóz 

mennyiségét a vezikulák lipidtartalmára vonatkoztattuk (nmol/mg lipid); 6 mérés átlag 

± SD. 
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6. ábra: Puromicin hatása a mikroszóma-frakciók szaharóz-felvételére 

Nem frakcionált (teljes) és sima felszínű ER-t tartalmazó (SER) mikroszómális 

vezikulákat (1 mg fehérje/ml) szaharóz és [14C]-szaharóz jelenlétében, „A” pufferben 

inkubáltuk 22 0C-on. A puromicint (0,1, 0,25, 0,5 mM) közvetlenül a szaharóz 

hozzáadása előtt tettük az elegyhez. 5 perc inkubálás után 0,1 ml mintát vettünk, 

leszűrtük és szcintillációs számlálóval mértük a filterhez tapadt radioaktivitást. Ezzel 

párhuzamosan alameticinnel (0,05 mg/mg fehérje) kezelt mintákat is készítettünk, 
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amivel az aspecifikus kötődést mértük fel. Az adatok hat mérés összesítéséből 

származnak, átlag ± SD.   

 

 

4.3. Puromicin hatása a mikroszóma anionfelvételére 

 

A patkánymáj-mikroszóma anion felvételét rapid filtrációval mértük UDP-

glukuronsav, glukóz-6-foszfát vagy glutation jelenlétében. UDP-glukuronsav esetében a 

kontroll görbén látható a jellegzetes, irodalomból is ismert (Bossuyt 1994) „overshoot”, 

amelyet egy csökkenő fázis követ. Teljesen más görbét kapunk puromicin-kezelés után, 

a kezdeti gyors beáramlás és a csökkenő szakasz eltűnik, ehelyett fokozódik a felvétel 

(6. ábra). Glukóz-6-foszfát és glutation esetében a puromicin hatástalan volt, feltehetően 

azért, mert ezek az anionok rendelkeznek nagy kapacitású, specifikus transzporterrel (3. 

táblázat).  
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7. ábra: Puromicin hatása a mikroszóma UDP-glukuronsav felvételére 

 A mikroszómális vezikulákat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 0,5 mM 

puromicinnel (▲) vagy anélkül (■). Az elegy 0,02 mM UDP-glukuronsavat is 

tartalmazott, és annak radioaktívan jelölt analógját( [14C]-UDP-glukuronsav). A jelzett 

időpontokban 0,1 ml mintát vettünk és leszűrtük. A mikroszómához asszociált 

radioaktivitást szcintillációs számlálóval határoztuk meg. Az aspecifikus kötődést 

alameticinnel kezelt mintákból állapítottuk meg. Az adatok 6 független kísérlet 

átlagából származnak; átlag ± SD. 
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Anion felvétel (nmol/mg fehérje) 

Glutation 32,6 ± 1,6 

Glutation + puromicin 36,9 ± 2,4 

Glukóz-6-foszfát 39,9 ± 5,2 

Glukóz-6-foszfát + puromicin 42,8 ± 1,5 

 

3. táblázat: Mikroszómális glutation és glukóz-6-foszfát felvétel változása puromicin 

kezelésre 

 A mikroszómális vezikulákat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 0,5 mM 

puromicinnel vagy anélkül. Az elegy 0,02 mM glukóz-6-foszfátot vagy 0,4 mM glutationt 

is tartalmazott, illetve radioaktívan jelölt analógjaitt( [14C]-glukóz-6-foszfát, [3H]-

glutation). Glutation esetében nagyobb koncentrációt kellett használnunk ahhoz, hogy 

összevethető felvételt kapjunk, a nagymértékű háttérkötődés miatt.  5 perces inkubáció 

után 0,1 ml mintát vettünk és leszűrtük. A mikroszómához asszociált radioaktivitást 

szcintillációs számlálóval határoztuk meg. Az aspecifikus kötődést alameticinnel kezelt 

mintákból állapítottuk meg. Az adatok 4 független kísérlet átlagából származnak, átlag 

± SD. 

 

 

4.4. A puromicin elősegíti, hogy intraluminális aktív centrumú enzimekhez 

könnyebben hozzáférjenek szubsztrátjaik 

 

Az UDP-glukuronoziltranszferáz (Fulceri és mtsai. 1994), a glukóz-6-foszfatáz 

(van Schaftingen és Gerin 2002) és a β-glukuronidáz (Zhen és mtsai. 1993) olyan 

enzimek, amelyek aktív centruma az endoplazmás retikulum lumenében helyezkedik el. 

Az ER membránja akadályt képez a szubsztrátjaik számára, korlátozza lumenbe 

jutásukat, így natív mikroszómán a teljes aktivitás egy részét mérhetjük. Olyan 

tényezők, amelyek megtörik a membrán integritását, vagy fokozzák a permeabilitását, 

megnövelik ezen enzimek aktivitását. 

A mikroszómális UDP-glukuronoziltranszferáz aktivitását p-nitrofenol és UDP-

glukuronsav-szubsztrátok jelenlétében mértük. Natív mikroszómán a permeabilizálton 
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mérhető teljes aktivitásnak kevesebb, mint a 10%-át mértük (4. táblázat). Puromicin 

kezelés koncentrációfüggően növelte az aktivitást, 0,5 mM puromicin-koncentrációnál 

30%-os aktivitásnövekedést észleltünk (8. ábra). Ennél magasabb puromicin-

koncentrációval nem lehetett a hatást tovább fokozni. A puromicin az alameticinnel 

permeabilizált mikroszómán nem fokozta az aktivitást (4. táblázat), ami arra utal, hogy 

az aktivitásnövekedés nem az enzim direkt aktiválásából következik, hanem a szubsztrát 

hozzáférhetősége fokozódott. 

A mikroszómális β-glukuronidáz-aktivitást p-nitrofenol-glukuronid és 

fenolftalein-glukuronid szubsztrátok segítségével mértük. A korábbi megfigyelésekkel 

(Csala és mtsai. 2000) összhangban, közepesen látensnek találtuk az enzimet kontroll 

vezikulákon. Puromicin nem növelte az enzim aktivitását (4. táblázat). 

A glukóz-6-foszfatáz katalitikus alegysége más hexóz-6-foszfátok hidrolízisére 

is képes (van Schaftingen és mtsai. 2002). Az enzim specificitását az ER-membránban 

található szigorúan specifikus glukóz-6-foszfát-transzporter garantálja (Galli és mtsai. 

1999, Gerin és mtsai. 1999, Hiraiwa és mtsai. 1999). Tehát szubsztrátként glukóz-6-

foszfátot használva alacsonyabb latenciát kapunk, mint más transzporterrel nem 

rendelkező hexóz-6-foszfátok, pl. mannóz-6-foszfát esetében. Így a puromicinnek a 

hexóz-6-foszfatáz aktivitásra gyakorolt hatását mindkét szubsztráttal megvizsgáltuk. 

Puromicin kezelés koncentrációfüggően emelte az enzim mannóz-6-foszfatáz 

aktivitását, maximálisan 15%-os növekedést figyeltünk meg (8. ábra). Alameticinnel 

permeabilizált mikroszómán a puromicin hatástalan volt, ami ellentmond az enzim 

direkt aktiválásának (4. táblázat). Glukóz-6-foszfátot használva szubsztrátként a 

puromicin nem tudott aktivitás-növekedést előidézni (8. ábra). 
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 A mikroszómális vezikulákat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 37 oC-on. 

UDP-glukuronoziltranszferáz (■) esetében szubsztrátként 0,5 mM p-nitrofenolt 

használtunk 3 mM UDP-glukuronsav jelenlétében. Az aktivitást a p-nitrofenol-

abszorbancia csökkenése alapján számítottuk. A glukóz-6-foszfatáz (●) és mannóz-6-

foszfatáz (▲) aktivitás meghatározásához 1 mM-os szubsztrátkoncentrációt 

használtunk, a számítás alapja a foszfátmérés volt. Az adatok 6 mérésből származnak, a 

kontroll %-ában tüntettük fel őket; átlag ± SD.   

8. ábra: Puromicin hatása a patkánmáj-mikroszóma UDP-glukuronoziltranszferáz-, 

glukóz-6-foszfatáz- és mannóz-6-foszfatáz-aktivitására. 
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4. táblázat: Puromicin hatása az intraluminális ER-enzimek aktivitására. Az adatok 6 mérés átlagát jelentik ± SD.  P: puromicin, 

M6P:mannóz-6-foszfát, G6P:glukóz-6-foszfát, pNP:paranitrofenol, UDPGS:UDP-glukuronsav, pNPG:paranitrofenol-glukuronid, 

fenG:fenoftalein-glukuronid. A mikroszómális vezikulákat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 37 oC-on, 0,5 mM puromicin 

jelenlétében vagy anélkül. Az enzimaktivitásokat a jelzett szubsztrátkoncentrációkkal a Módszerek fejezetben leírtak szerint mértük, a 

latenciát az ott leírtak szerint számítottuk. A permeabilizáláshoz 0,05 mg/ mg fehérje alameticint használtunk. bp<0,05, ap<0,01, 

statisztikailag szignifikáns különbség a kezeletlen kontrollal szemben. 

Natív mikroszóma Permeabilizált mikroszóma Latencia 

-P +P -P +P -P +P Enzim 
Szubsztrát 

(mM) 
aktivitás (nmol/perc/mg fehérje) % 

Aktivitás-növekedés 

(nmol/perc/mg 

fehérje) 

0,86 

1,2 

0 

0 

0 

50

M6P (1) 7,19 ± 0,06 8,39 ± 0,23b 79,3 ± 3,6 79,0 ± 3,6 90,9 89,4 
Glukóz-6-foszfatáz 

G6P (1) 20,1 ± 1,7 19,8 ± 1,4 75,7 ± 2,9 81,1 ± 8,8 73,4 75,6 

UDP-

glukuronoziltranszferáz 

pNP (0,5) 

UDPGS (3) 
3,01 ± 0,19 3,87 ± 0,48a 32,5 ± 1,1 30,6 ± 0,3 90,7 87,4 

pNPG (1) 0,68 ± 0,06 0,60 ± 0,04 0,86 ± 0,08 0,84 ± 0,04 20,9 28,6 
β-glukuronidáz 

fenG (1) 1,04 ± 0,04 1,00 ± 0,04 1,33 ± 0,18 1,20 ± 0,02 21,8 16,7 

 

 

 



4.5. A puromicin UDP-glukuronoziltranszferáz-aktivitásra gyakorolt hatását 

kivédi a transzlokont kötő antitest, a puromicin-antagonista anizomicin, és a 

riboszóma eltávolítása 

 

 Korábban kimutatták, hogy a Sec61α elleni antitest (vagy annak proteolitikus 

fragmentje) képes elzárni a transzlokon pórusát (Hamman és mtsai. 1998). Ez alapján a 

puromicin transzlokon-specifikus hatását úgy is ellenőriztük, hogy megvizsgáltuk a 

Sec61α antitest UDP-glukuronoziltranszferáz-aktivitásra kifejtett hatását. Az antitest 

specifikus kötődését Western-blottal is bizonyítottuk (9. ábra). Az antitest 

várakozásunknak megfelelően megakadályozta a puromicin hatását. Ezen túl, a kontroll 

mikroszómában is csökkentette az enzim aktivitását. A gátlás specifikus volt, ugyanis 

sem a hővel denaturált antitest, sem egy irreleváns másodlagos antitest nem okozott 

ilyen effektust (5. táblázat).  

 Az anizomicin a puromicin ismert antagonistája (Ioannou és mtsai. 1998), amely 

csak akkor hatásos, ha a puromicin-kezelés előtt alkalmazzuk. Sikeresen használták 

több munkában a puromicin transzlokon-specifikus hatásainak gátlására (Lomax és 

mtsai. 2002, Roy és Wonderlin 2003). A mi kísérleti rendszerünkben, anizomicinnel 

előkezelés után a puromicin nem tudta előidézni az UDP-glukuronoziltranszferáz 

aktivitásának növelését. Viszont ha a puromicint adtuk előbb, az anizomicin már nem 

volt hatásos (5. táblázat). 

 A riboszómák eltávolítása a mikroszómális vezikulák felszínéről szintén gátolta 

a puromicin hatását. EDTA-kezelés, amiről ismert, hogy leválasztja a riboszómákat 

(Czosnek és mtsai. 1975), 37%-kal csökkentette az UDP-glukuronoziltranszferáz 

aktivitást, és teljesen kivédte a puromicin hatását. Egy másik riboszóma-eltávolító 

módszer, a nagy koncentrációjú KCl (Potter és Nicchitta 2002) hasonlóképpen gátolta a 

puromicin hatását. Natív mikroszómát ugyanígy kezelve aktivitás csökkenést nem 

tapasztaltunk (5. táblázat), viszont permeabilizált mikroszómán kismértékű aktivitás-

fokozódást okozott. 
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Kezelés UDP-glukuronoziltranszferáz-

aktivitás 

(a kontroll %-ában) 

a Sec61α antitest hatása  

kontroll 100,0 ± 19,6 

129,8 ± 18,8apuromicin 

50,0 ± 22,0aanti-Sec61 

81,0 ± 27,0banti-Sec61, majd puromicin 

107,0 ± 16,0cdenaturált anti-Sec61 

denaturált anti-Sec61, majd puromicin 118,6 ± 21,7 

94,3 ± 13,6canti-nyúl másodlagos antitest 

139,6 ± 9,3danti-nyúl másodlagos antitest, majd 

puromicin 

a riboszóma-eltávolítás hatása  

63,2 ± 25,9aEDTA 

55,3 ± 18,7 EDTA, majd puromicin 

tömény KCl (0,2 M) 98,8 ± 19,1 

tömény KCl, majd puromicin 107,3 ± 17,8 

az anizomicin hatása   

anizomicin 98,9 ± 21,2 

101,9 ± 22,3banizomicin, majd puromicin 

132,9 ± 31,7 puromicin, majd anizomicin 

 

5. táblázat: A puromicin hatásának kivédése 

 Az adatok 6-32 kísérlet átlagából származnak, a kontroll %-ában kifejezve ± SD. A 

mikroszómális vezikulákat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 37 oC-on, 
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szubsztrátként 0,5 mM p-nitrofenolt használva 3 mM UDP-glukuronsav jelenlétében. Az 

aktivitást a p-nitrofenol-abszorbancia csökkenése alapján számítottuk. A különböző 

anyagok koncentrációja a következő volt: puromicin 0,1 mM, anizomicin 0,05 mM, 

EDTA 5 mM, KCl  200 mM „A” pufferben. Az előkezelések esetében a mikroszómát 10 

percig inkubáltuk natív vagy denaturált anti-Sec61α-antitesttel, anti-nyúl másodlagos 

antitesttel, anizomicinnel vagy puromicinnel. A Sec61α-antitestet 5 perces forralással 

denaturáltuk. A kontroll UDP-glukuronoziltranszferáz aktivitás 2,99 ± 0,6 

nmol/perc/mg fehérje volt. A szignifikancia-szintek a következőek: ap<0,001 szemben a  

kezeletlen kontrollal, bp<0,001 szemben a puromicinnel kezelt mintával, cp<0,05 a 

Sec61α-antitestkezeléssel szemben, dp<0,05 az anti-nyúl másodlagos antitestkezeléssel 

szemben. 

 

 

4.6. A SER és a DER membránjának a permeabilitása különböző  

 

Irodalmi adatok szerint az ER-membránhoz számos transzlációt nem folytató, 

üres riboszóma kötődik (Potter és Nicchitta 2002, Seiser és mtsai. 2000), így ez a 

körülmény a permeabilitást is befolyásolhatja. Ennek figyelembevételével 

összehasonlítottuk az UDP-glukuronoziltranszferáz-, glukóz-6-foszfatáz- és mannóz-6-

foszfatáz-latenciákat durva (vagyis sok transzlokon tartalmazó) és sima felszínű 

mikroszóma szubfrakciókban. Mind a három enzimaktivitás mérhető volt a két 

frakcióban (6. táblázat). Az UDP-glukuronziltranszferáz latenciája magasabb volt a 

SER-frakcióban. A glukóz-6-foszfatáz-latenciában nem volt különbség, viszont 

ugyanezen enzim mannóz-6-foszfatáz-aktivitását mérve azt találtuk, hogy a SER-ben ez 

is látensebb volt (6. táblázat). 

Western-blottal ellenőriztük, hogy valóban van-e különbség a frakciók 

transzlokontartalma között. A transzlokon fő komponensének, a Sec61α-nak megfelelő 

csík a DER-ben volt a legerősebb, amit a denzitometrálás is megerősített (9. ábra). A 

DER-ben másfélszerszer sötétebb csíkot kaptunk, mint a teljes mikroszómában, a SER-

ben pedig a teljesnek az ötöde volt jelen. 
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9. ábra: Sec61α jelenléte a különböző mikroszóma-frakciókban. 

 SER: sima felszínű endoplazmás retikulum, DER: durva felszínű endoplazmás 

retikulum, Totál-nem frakcionált mikroszóma. 100 μg fehérjét vittünk fel a különböző 

mikroszóma frakciókból és választottunk szét 11%-os SDS-poliakrilamid-

gélelektroforézissel. Nitrocellulóz-membránra töténő átblottolás után Sec61α-antitesttel 

inkubáltuk a membránt. Az egyenlő fehérjemennyiséget a membránon Ponceau Red 

festéssel is ellenőriztük. A molekulatömegnek (38 kDa) megfelelő csíkokat 

denzitometráltuk, a teljes mikroszómán kapott érték %-ában tüntettük fel. 
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6. táblázat: Intraluminális enzimaktivitások és latenciák összehasonlítása a különböző mikroszóma-frakciókban. Durva (DER) és sima 

(SER) felszínű mikroszómális frakciókat (1 mg/ml fehérje) „A” pufferben inkubáltuk, 37 oC-on. Az enzimaktivitásokat a jelzett 

szubsztrátkoncentrációkkal a Módszerek fejezetben leírtak szerint mértük, a latenciát az ott leírtak szerint számítottuk. A 

permeabilizáláshoz 0,05 mg/ mg fehérje alameticint használtunk. ap<0,05, bp<0,01 statisztikailag szignifikáns különbség a DER-rel 

szemben. 
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Natív mikroszóma 
Permeabilizált 

mikroszóma 
Latencia 

DER SER DER SER DER SER 
Enzim 

Enzim 

Szubsztrát 

(mM) 

Aktivitás (nmol/perc/mg fehérje) % 

Latencia-

különbség 

(SER-DER) 

M6P (1) 8,5 ± 0,3 7,5 ± 0,2b 68,8 ± 1,4 70,9 ± 2,3 87,7 90,1 2,4 
Glukóz-6-foszfatáz 

G6P (1) 19,0 20,1 81,3 86,7 76,6 76,8 0,2 

8,3 
UDP-

glukuronoziltranszferáz 

pNP (0,5) 

UDPGA (3) 
3,20 ± 0,28 3,63 ± 0,37a 19,5 ± 2,8 45,1 ± 2,1b 83,6 91,9 

 

 



5. Megbeszélés 

 

 Eredményeink szerint a transzlokon-peptidcsatorna Ca2+-n és neutrális 

molekulákon kívül kisméretű anionok transzportját is közvetítheti az ER membránján 

keresztül. Korábban is megfigyelték, hogy alacsony molekulatömegű anionok, mint pl. 

glutamát és HEPES átjuthatnak a csatornán (Simon és Blobel 1991, Simon és mtsai. 

1992). Ezek a molekulák azonban az ER lumenében lejátszódó 

anyagcserefolyamatokban – jelen tudásunk szerint – nem vesznek részt. Ebben a 

munkában hat különböző szerkezetű és méretű anion (glukóz-6-foszfát, mannóz-6-

foszfát, glutation, UDP-glukuronsav, p-nitrofenol-glukuronid és fenoftalein-glukuronid) 

transzportját vizsgáltuk. A molekulák mindegyike metabolizálódhat a lumenben, a 

transzlokon lehetséges részvétele transzportjukban tehát lényeges kérdés. Munkánk 

során bebizonyítottuk, hogy a peptidcsatorna részt vesz intraluminális enzimek 

szubsztrátjainak biztosításában, és jelentős tényezője az ER membrán aspecifikus 

permeabilitásának. 

 A transzlokon kinyitásához puromicint használtunk, ami eltávolítja a 

szintetizálódó peptidet a riboszómáról, így szabaddá téve a csatornát. A puromicin 

hatásának specifikusságát a következő eredmények bizonyítják: 

 

1. A sima felszínű mikroszóma frakcióban, vagyis a transzlokonokat alig 

tartalmazó ER vezikulákon, nem fokozta a szaharóz felvételt. A teljes 

mikroszómát magában foglaló frakcióban, amiben a transzlokonokban 

gazdagabb DER vezikulák is benne vannak, viszont növelte a szaharóz 

beáramlást (6. ábra). 

2. Nem eredményezett általános permeabilitásfokozódást a vezikulákon, mint az 

alameticin. Bizonyos molekulák bejutását elősegítette (UDP-glukuronsav, 

mannóz-6-foszfát), viszont mások esetében látszólag hatástalan volt (glukóz-6-

foszfát, glukuronidok) (7. ábra és 4. táblázat). 

3. Permeabilizált mikroszómán hatástalan volt, nem fokozta az intraluminális 

enzimek aktivitását. Tehát nem direkt az enzimekre hatva, hanem a 

szubsztráttranszportot befolyásolva eredményezte az enzimaktivitás növekedését 

(4. táblázat). 
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4. Sec61α, vagyis a peptidcsatornát alkotó legnagyobb alegység elleni antitest 

kivédte a puromicin hatását. Az antitest az éppen szintetizálódó peptidhez 

hasonlóan elfoglalja a pórust, így gátolja kismolekulák áramlását. Anizomicin, a 

puromicin jól ismert antagonistája, szintén a fehérjeszintézis leállítását okozza, 

de a peptidet a pórusban hagyja, ugyancsak megelőzte a puromicin hatást. A 

riboszóma eltávolítása is kivédte a puromicin hatását, mivel így a transzlokon 

zárt állapota jön létre (5. táblázat). 

 

Az alkalmazott puromicin koncentráció megválasztásánál a korábbi 

közleményekre támaszkodtunk, a hatásos mennyiség egyezik az irodalmi értékekkel 

(Lomax és mtsai. 2002, Roy és Wonderlin 2003).  

A puromicin hatása első látásra ellentmondásosnak tűnik. Az UDP-glukuronsav 

és a mannóz-6-foszfát beáramlást fokozta (4. táblázat, 7. ábra), míg glukóz-6-foszfát, 

glutation, p-nitrofenol-glukuronid és fenoftalein-glukoronid esetében nem volt hatásos a 

puromicin kezelés (4. táblázat, 7. ábra). Az eltérést nem magyarázhatja a molekulák 

eltérő alakja vagy mérete, pl. a glukóz-6-foszfát és a mannóz-6-foszfát epimerek. 

Sokkal elfogadhatóbb az a lehetőség, hogy a transzlokonon keresztüli transzport 

azokban az esetekben jelentős, illetve mérhető, mikor nincs más lehetőség (vagy csak 

korlátozott mértékű) a membránon való átjutásra.  

Egy nagy kapacitású, specifikus glukóz-6-foszfát transzporter létét számos 

biokémiai és patológiai bizonyíték alátámasztja. A molekulát hidrolizáló glukóz-6-

foszfatáz intraluminálisan működő enzim, sokféle cukor foszfátot képes hidrolizálni. 

Azonban a glukóz-6-foszfatáz aktivitása kevésbé látens, mint például a mannóz-6-

foszfatáz aktivitás, ami szelektív glukóz-6-foszfát transzporterre utal. A glikogéntárolási 

betegségek 1. típusa (GSD1) a glukóz-6-foszfatáz rendszer zavarával jár. A betegséget 

többféle mutáció is okozhatja, például elégtelen lehet maga az enzim, vagy a 

szubsztrátot biztosító transzporter is. Mindkét eset ugyanolyan metabolikus zavart 

eredményez, ami ugyancsak arra utal, hogy a transzporter szigorúan meghatározza az 

enzim specificitását és más aspecifikus úton nem tud a lumenbe jutni a glukóz-6-foszfát 

(Csala és mtsai. 2006). A transzporter génjét a bakteriális homológia alapján 

azonosították (Gerin és mtsai. 1999). A glutation fehérje mediált transzportját is 

bizonyították funkcionálisan. Megfigyelték, hogy patkány máj mikroszómában a 
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tripeptid áramlása kétirányú, telíthető, és jól ismert anion transzporter gátlókkal 

leállítható (Bánhegyi és mtsai. 1999). Glukuronidok esetében is beigazolódott a fehérje 

mediált transzport, amelyre jellemző volt a hőmérsékletfüggés, gátolhatóság DIDS-el, 

kétirányúság. A különböző glukuronidok kompetitíven gátolták egymás transzportját. 

Direkt transzportmérésekkel több eltérő szubsztrátspecifitású, az aglikon mérete alapján 

válogató transzporterre következtettek (Bánhegyi és mtsai. 1996, Battaglia és Gollan 

2001, Csala, és mtsai. 2004). 

Az előbbi, specifikus transzporterekkel rendelkező molekulákkal szemben a 

mannóz-6-foszfát esetében ilyet még nem is feltételeztek. A mannóz-6-foszfatáz magas 

latenciája is jelzi, hogy a M6P alig jut át a membránon. Az UDP-glukuronsav 

transzportját vizsgálva antiport mechanizmus feltételezhető, vagyis az UDPGS 

glukuronidokkal cserélődik ki, így jut be az UDP-glukuronziltranszferázok szubsztrátja 

és ki a termék. Viszont az UGTk nagyon magas latenciával rendelkeznek, ami 

kismértékű transzportra utal, és a beáramlás ellenmolekulájának képeződése feltételezi 

az UDPGS előzetes beáramlását valamilyen más útvonalon (Bánhegyi és mtsai. 1996, 

Bossuyt és Blanckaert 1994). Tehát az utóbbi két molekula transzportjában szerepelhet 

egy nem szelektív csatorna. 

Ezt a magyarázatot támasztja alá az is, hogy a puromicin csak mérsékelt 

emelkedést idézett elő, akkor is mikor hatásos volt. Ehhez hasonló mértékű effektust 

tapasztaltak Ca2+ (Lomax és mtsai. 2002, Van Coppenolle és mtsai. 2004) és 4MαG 

(Heritage és Wonderlin 2001) beáramlásának vizsgálatakor is. Mindamellett ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a transzlokon szerepe jelentéktelen ezekben a 

transzportfolyamatokban, ugyanis a megfigyelhető alap permeabilitás (puromicin 

nélkül) nyitott riboszóma-transzlokon komplexeknek is tulajdonítható. Az alábbi 

eredményeink utalnak a szabad transzlokonon keresztüli transzport jelentőségére az 

intakt ER membránban: 

 

1. Az aspecifikus transzportot modellező szaharóz felvétel eleve magasabb volt 

a DER-t, tehát transzlokonokat is tartalmazó teljes mikroszóma frakcióban (5. ábra) 

2. Az intraluminális enzimek latenciája a DER frakcióban alacsonyabbnak 

bizonyult, mint a SER-ben. Eszerint a transzlokonok jelenléte növeli a mikroszomális 

membrán permeabilitását (6. táblázat) 
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Ezen megfigyeléseink összhangban állnak korábbi közleményekkel, amelyek 

leírták a DER fokozottab permeabilitásátát a SER-rel szemben különböző kismolekulák 

(Meissner és Allen 1981) és szaharózra nézve (Giunti és mtsai. 2007). 

 A transzlokon transzportfolyamatokban betöltött szerepéről szóló bizonyítékok 

nagy része puromicint vagy hozzá hasonló antibiotikumot alkalmazó vizsgálatokból 

született. A peptidcsatorna nyitását sejtes és mikroszómális kísérleti rendszerekben is 

igazolták. Habár a hatásmechanizmusra más lehetőségek is lehetnek, jelenleg nem áll 

rendelkezésre más, kísérletesen jól megalapozott magyarázat a puromicin által kiváltott 

permeabilitásfokozódásra, mint a transzlokon nyitása. Mindamellett a transzlokon in 

vivo részvétele az ER transzportfolyamataiban vitatható. A csatornát transzlokáció 

közben elzárja a szintetizálódó peptid, a riboszóma távozása után pedig a luminális Bip 

vagy a dugó domén tartja zárva, és akadályozza meg kismolekulák áramlását. 

Mindazonáltal egyre több megfigyelés bizonyítja, hogy a riboszóma távozása 

késleltetve követi a transzláció befejeződését. Több közlemény leírta a transzlációt nem 

végző riboszómák jelenlétét az ER membránon (Neuhof és mtsai. 1998, Potter és mtsai. 

2001), és a riboszóma transzlokon közötti erős kötődést naszcens lánc nélkül is (Wu és 

mtsai. 2007). Kérdéses hogy mennyi ideig és milyen állapotban maradnak ott a 

riboszómák az ER felszínén. Az is bizonytalan, hogy a transzlációt nem folytató és a 

működő riboszómák ugyanúgy kapcsolónak-e a Sec61 komplexhez. Ezek a kérdések a 

puromicinnel leállított transzláció után is felmerülnek. 

Mivel a transzlokon peptidcsatorna jelentős meghatározója az ER membrán 

permeabilitásának, feltételezhető, hogy esetleg más, eddig ismeretlen csatornák mellett, 

szerepet játszik az aspecifikus permeabilitás kialakulásában. Mikor egy fehérjeszintézist 

nem folytató riboszóma kötődik a csatornához egy átmeneti nyitott pórus jöhet létre a 

membránban, ami a kismolekulák kis szelektivitású transzportjának strukturális alapját 

adhatja. 

Az ER transzportfolyamatainak fontos résztvevője lehet egy kis affinitású, kis 

kapacitású, kis szelektivitású csatorna. Intraluminális enzimek szubsztrát és kofaktor 

ellátását biztosíthatja egy ilyen folyamat, valamint antiport mechanizmusok ellenionjai 

is ily módon kerülhetnek a lumenbe. Sokféle xenobiotikumnak kell a lumenbe jutnia a 

biotranszformáció során, ezek transzportját is egy aspecifikus transzporter végezheti. A 

transzlokon szerepe minezekben az esetkben feltételezhető, a FAD transzportjában (Tu 
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és mtsai. 2002) és exogén biotin derivátumok beáramlásában (Le Gall és mtsai. 2004) is 

szóba került a részvétele. 
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10. ábra: A transzlokon-riboszóma komplex részvétele az ER membrán 

aspecifikus transzportfolyamataiban. 

UDPGA-UDP-glukuronsav, UGT-UDP-glukuronoziltranszferáz, M6P-mannóz-6-

foszfát, G6P-áz-glukóz-6-foszfatáz, Pi-anorganikus foszfát 
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Legfontosabb új megállapításaink a következők: 

 

• A transzlokon peptidcsatorna részt vesz kisméretű anionok (UDP-

glukuronsav, mannóz-6-foszfát) transzportjában az endoplazmás 

retikulumban. 

• A folyamat biztosíthatja intraluminális aktív centrumú, magas latenciájú 

enzimek szubsztrátellátását vagy termékeik eltávolítását. 

• A csatorna fontos résztvevője az endoplazmás retikulum membrán 

aspecifikus permeabilitásának. 
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6. Összefoglalás 
 

Számos enzimreakció zajlik az endoplazmás retikulum lumenében, amely a 

szubsztrátok, termékek és/vagy kofaktorok transzportját igényli. Eszerint szerkezetileg 

teljesen különböző molekulák képesek átjutni az ER membránján, de eddig csak nagyon 

kevés endoplazmás retikulum transzportert azonosítottak. Fontos fiziológiás szerepe 

lehet tehát egy kis affinitású, kis kapacitású, alacsony szelektivitású transzporternek.  

A durva felszínű endoplazmás retikulum membránján szintetizálódó peptidek, szintézis 

közben, a transzlokon peptidcsatornán keresztül jutnak be a lumenbe. A csatornát a 

Sec61 heterotrimer fehérjekomplex alkotja, amely nagyméretű hidrofil pórust képez az 

endoplazmás retikulum membránjában. A transzláció végén a riboszómák nagy része 

nem disszociál a peptidcsatornáról, így átmenetileg egy szabad átjárható pórus marad a 

membránban. Irodalmi adatok szerint egy kis, neutrális molekula átjut a 

peptidcsatornán, és a transzlokon szerepét az aspecifikus Ca2+ szivárgásban is 

bizonyították sejtes rendszereken. 

Patkánymáj mikroszómán vizsgáltuk a transzlokon részvételét kisméretű anionok 

aspecifikus transzportjában (UDP-glukuronsav, hexóz-foszfátok). Puromicin, egy 

antibiotikum, ami a naszcens lánc leválasztásával nyitott pórusokat képez a 

membránban, fokozta a radioaktívan jelölt UDP-glukuronsav felvételét, viszont nem 

befolyásolta a glukóz-6-foszfát és glutation felvételt. A transzportot intraluminális aktív 

centrumú enzimek aktivitásmérésével is vizsgáltuk. Puromicin növelte az UDP-

glukuronoziltranszferáz és a mannóz-6-foszfatáz aktivitást, míg a glukóz-6-foszfatáz és 

β-glukuronidáz aktivitásra nem volt hatással. A hatás a csökkenő latencia, vagyis a 

szubsztrátok könnyebb hozzáférése az enzim aktív centrumához, és nem az enzim direkt 

aktiválásának következménye volt. A puromicin hatását ki lehetett védeni az 

antagonistájával, anizomicinnel a Sec61α transzlokon komponens elleni antitesttel és a 

riboszóma eltávolításával. Sima felszínű endoplazmás retikulumban az UDP-

glukuronoziltranszferáz és mannóz-6-foszfatáz alap latenciája magasabb volt, és ebben 

a frakcióban nem hatott a puromicin. 

Összefoglava a transzlációsan inaktív, riboszómához kötött transzlokon lehetővé teszi 

kisméretű anionok membránon keresztüli áramlását. Ez a mechanizmus részt vehet 

intraluminális aktív centrumú enzimek aspecifikus szubsztrátellátásában. 
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7. Summary 

 

Several enzyme activities localized in the luminal compartment of the ER require the 

transmembrane fluxes of their substrates, products and/or cofactors. Accordingly, 

variety of structurally unrelated compounds is (or should be) able to cross the ER 

membrane, but only a few transporters have been reported so far. A low affinity, low 

capacity transporter with low selectivity might have an important physiological 

function. 

Cotranslational protein translocation and integration into the rough ER membrane occur 

at sites termed translocon. Translocon is composed by the Sec61 heterotrimer protein 

complex, which form a large aqueous pore in the membrane. At the end of translation 

most of the ribosomes do not dissociate from the channel, therefore a free pore remains 

transitionally in the membrane of the ER. Previous works on cell experimental systems 

indicated that a small, neutral molecule and Ca2+ permeate the translocon. 

Contribution of translocon peptide channel in the aspecific transport of low molecular 

weight anions (UDP-glucuronic acid, hexose-phosphates) was investigated in rat liver 

microsomes. Puromycin, an antibiotic which purges the translocon from the nascent 

peptide and create additional empty pores, raised the microsomal uptake of 

radiolabelled UDP-glucuronic acid, while did not increase the uptake of glucose-6-

phosphate or glutathione. The transport of small anions was also envisaged by 

measuring the activity of microsomal enzymes with intraluminal active sites. The 

activities of UDP-glucuronosyltransferase and mannose-6-phosphatase were elevated 

upon addition of puromycin, but glucose-6-phosphatase and β-glucuronidase activities 

were not changed. The increase in enzyme activities was due to a better access of the 

substrates to the luminal compartment rather than to activation of the enzymes. The 

effect of puromycin could be prevented by the addition of its antagonist anisomycin, an 

antibody against Sec61 translocon component and the release of ribosomes. UDP-

glucuronosyltransferase and mannose-6-phosphatase activities of smooth microsomal 

vesicles showed higher basal latencies, which were not affected by puromycin. In 

conclusion, translationally inactive, ribosome-bound translocons allow small anions to 

cross the ER membrane. This pathway can contribute to the non-specific substrate 

supply of enzymes with intraluminal active centers. 
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