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Bevezetés 
 
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. 
A molekulárisan azonosított transzporterek és a 
funkcionálisan igazolt transzportfolyamatok közötti 
szembetűnő eltérés azt sugallja, hogy aspecifikus 
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 közbeni fehérje transzlokációért felelős 
transzlokon peptidcsatorna nagy mérete és hidrofil 
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lumene lehetővé teszi, hogy kisméretű molekulák 
átjussanak rajta. Mikor az éppen transzlokálódó peptid 
elfoglalja a pórus belsejét, a csatorna átjárhatatlan lesz 
(A). Szintén zárt állapotba kerül a riboszóma távozása 
után, mikor a luminális Bip vagy a dugó alegység zárja le 
a nyílást (C). A fehérjeszintézis végén a riboszómák nagy 
része nem válik le a peptidcsatornáról, így átmenetileg 
szabad átjárható pórus marad a membránban (B). 
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. 
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Célkitűzések 
 

- 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. 
- Amennyiben a transzlokon-peptidcsatorna 
szerepet játszik kismolekulák transzportjában, a 
nyitottsági állapotát befolyásolva a transzportra is hatást 
gyakorolhatunk. Így kíváncsiak 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. 

  
 
Módszerek 

Mikroszóma frakció készítése 
 
A kísérleteink során használt patkánymáj mikroszómákat 
hím, egy éjszakán keresztül éheztetett, 180-220 g súlyú 
Wistar patkányból preparáltuk differenciál 
centrifugálással. Az így kapott mikroszóma 
fehérjetartalmát BioRad Protein Assay-vel határoztuk 



meg, a mikroszómát felhasználásig folyékony 
nitrogénben tároltuk. A vezikulák membránjának épségét 
intraluminális aktív centrumú enzimek (UDP-
glukuronozil-transzferáz, mannóz-6-foszfatáz) 
latenciájának meghatározásával ellenőriztük.  
 
A SER és DER szétválasztása 
 
A mikroszómális szubfrakciókat CsCl tartalmú szaharóz 
grádiens segítségével, differenciál centrifugálással 
választottuk szét. A frakciók tisztaságát a Sec61α  
kimutatásával, Western-blottal ellenőriztük. 
 
Transzportmérések fényszórásos módszerrel 
 
A fényszórásos technika a mikroszómális vezikulák 
ozmotikus hatásra történő méretváltozásaival együtt járó 
fényszórásváltozást detektálja. 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. 
 
Gyorsszűréses transzportmérések 
 
A radioaktívan jelölt molekulák mikroszómális felvételét 
és akkumulációját gyorsszűréses módszerrel mértük. A 
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patkánymáj mikroszómát az adott anyaggal és izotóppal 
jelölt analógjával inkubáltuk, a jelzett időpontokban 
gyorsan átszűrtük 0,22 μm pórusméretű, cellulóz 
acetát/nitrát filteren, majd szcintillációs számlálóval 
mértük a filteren maradt radioaktivitást. A mérést minden 
esetben a pórusképző alameticin jelenlétében is 
megismételtük, így elkülöníthettük a mikroszómához 
aspecifikusan kötődött és a lumenbe valóban 
transzportálódott anyag mennyiségét. 
 
Latencia meghatározás 
 
Intraluminális aktív centrumú enzimek esetében 
szubsztrátjaik transzportjának mértéke befolyásolhatja az 
enzim mikroszómán mérhető aktivitását. Az ilyen 
enzimek jellemzésére használjuk a latenciát, ami a mért 
és teljes aktivitás különbségét jelenti a teljes aktivitás 
százalékában. 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, azaz 
permeabilizált mikroszómán is elvégeztük. 
 
Intraluminális enzimaktivitás-mérések 
 
UDP-glukuronozil-transzferáz esetében az aktivitást p-
nitrofenol jelenlétében, a szubsztrát abszorbanciájának 
csökkenése alapján határoztuk meg. A glukóz-6-foszfatáz 
aktivitást az enzim által felszabadított foszfát mennyisége 
alapján mértük, malachitzöld reagenst használva. A β-
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glukuronidáz aktivitását p-nitrofenol-glukuronid és 
fenolftalein-glukuronid felhasználásával, az aglikon 
mennyiségének fotometriás követésével detektáltuk. 
 
Western blot 
 
A különböző mikroszóma frakciók Sec61α tartalmát 
Western-blottal határoztuk meg. A mintákból egyenlő 
mennyiségű fehérjét vittünk fel a gélre, ezután SDS-
PAGE-el választottuk el a fehérjéket, majd PVDF 
membránra transzferáltuk. Az egyenlő 
fehérjemennyiséget Ponceau red festéssel ellenőriztük. A 
megfelelő antitestek alkalmazása után a Sec61α-át jelentő 
csíkok (38 kD) nagyságát denzitometriával mértük. 
 
A transzlokon átjárhatóságának befolyásolása 
 
A transzlokon peptidcsatorna nyitható puromicinnel, 
amely egy tRNS-analóg antibiotikum, beépül a 
peptidláncba, a fehérjeszintézis terminációját okozza, és 
leválasztja a peptidet a riboszóma-transzlokon 
komplexről. 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. EDTA és nagy koncentrációjú KCl kezelés 
hatására a riboszómák leválnak az ER felszínéről, a 
transzlokon zárt állapotba kerül. A peptidcsatornát alkotó 
fehérje (Sec61α) elleni antitest, az éppen szintetizálódó 
peptidhez hasonlóan eltömíti a csatornát 
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Statisztikai analízis 
 
A statisztikai összehasonlításokat ANOVA teszttel 
végeztük, amelyet Dunett-teszt, vagy Tukey-teszt 
követett és párosított kétmintás Student tesztettel 
végeztük. Szignifikánsnak akkor tekintettük a 
különbséget, ha a számított P érték 0,05-nél kisebb volt. 
 
 
Eredmények 
 
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 citrát két olyan vegyület, 
amelyek nem metabolizálódnak a lumenben, tehát nagy 
valószínűséggel nincs specifikus transzporterük. 
A permeabilitást fényszórásos módszerrel vizsgáltuk. 
Szaharóz vagy citrát 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 vezikula duzzadás következtében. 
Puromicinnel előinkubált mintákban a csökkenő fázis 
meredeksége nagyobb volt, a görbe gyorsabban tért 
vissza az alapvonalhoz, ami a vezikulák megnövekedett 
permeabilitásának volt köszönhető. A mérést 
permeabilizáló alameticin hozzáadásával fejeztük be, az 
így létrejött pórusokon a koncentrációk gyorsan 
kiegyenlítődtek, a jel visszatért az alapvonalnak 
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megfelelő szintre, tehát a vezikulák membránstruktúrája 
nem károsodott.  
 
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.  
A teljes mikroszómális frakcióban az alap szaharóz 
felvétel is magasabb volt, mint a SER-ben, a vezikulák 
fehérjetartalmára és lipidtartalmára vonatkoztatva 
egyaránt. Tehát az a frakció, ami a DER-t vagyis a 
transzlokonokat is tartalmazza eleve permeábilisabb. 
Puromicin csak a totál frakcióban volt hatásos, vagyis 
növelte a szaharóz felvételt, 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. 
 
Puromicin hatása a mikroszóma anionfelvételére 
 
A patkány máj 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 overshoot, amit egy csökkenő fázis követ. 
Teljesen más görbét kapunk puromicin kezelés után, a 
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kezdeti gyors beáramlás és a csökkenő szakasz eltűnik, 
ehelyett fokozódik a felvétel. Glukóz-6-foszfát és 
glutation esetében a puromicin hatástalan volt, 
feltehetően azért, mert ezek az anionok rendelkeznek 
nagy kapacitású, specifikus transzporterrel .  
 
A puromicin elősegíti, hogy intraluminális aktív 
centrumú enzimekhez könnyebben hozzáférjenek 
szubsztrátjaik 
 
Az UDP-glukuronoziltranszferáz, a glukóz-6-foszfatáz és 
a β-glukuronidáz 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 aktivitást 
p-nitrofenol és UDP-glukuronsav szubsztrátok 
jelenlétében mértük. Natív mikroszómán a 
permeabilizálton mérhető teljes aktivitásnak kevesebb, 
mint a 10%-át mértük. Puromicin kezelés hatására 30%-
os aktivitásnövekedést észleltünk. Puromicin 
alameticinnel permeabilizált mikroszómán nem fokozta 
az aktivitást, ami arra utal, hogy az aktivitásnövekedés 
nem az enzimnek magának a direkt aktiválásából 
következik, hanem a szubsztrát hozzáférhetősége 
fokozódott. 
A mikroszómális β-glukuronidáz aktivitást p-nitrofenol-
glukuronid és fenoftalein-glukuronid szubsztrátok 
segítségével mértük. A korábbi megfigyelésekkel 
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összhangban, közepesen látensnek találtuk az enzimet 
kontroll vezikulákon. Puromicin nem növelte az enzim 
aktivitását. 
A glukóz-6-foszfatáz katalitikus alegysége más hexóz-6-
foszfátok hidrolízisére is képes. Az enzim specificitását 
az ER membránban található szigorúan specifikus 
glukóz-6-foszfát transzporter garantálja. Tehát glukóz-6-
foszfátot használva szubsztrátként 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. Alameticinnel permeabilizált 
mikroszómán a puromicin hatástalan volt, ami 
ellentmond az enzim direkt aktiválásána. Glukóz-6-
foszfátot használva szubsztrátként, a puromicin nem 
tudott aktivitásnövekedést előidézni. 

 
A puromicin UDP-glukuronoziltrasznferázra gyakorolt 
hatását kivédi a transzlokont kötő antitest, a puromicin 
antagonista anizomicin, és a riboszóma eltávolítása    
 
Korábban kimutatták, hogy a Sec61α elleni antitest (vagy 
proteolitikus fragmentje) képes elzárni a transzlokon 
pórusát. Ez alapján a puromicin transzlokonspecifikus 
hatását úgy is ellenőriztük, hogy megvizsgáltuk a Sec61α 
antitest UDP-glukuronoziltranszferáz aktivitásra kifejtett 
hatását. Az antitest specifikus kötődését Western-blottal 
is bizonyítottuk. Az antitest várakozásunknak 
megfelelően megakadályozta a puromicin hatását. Ezen 
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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.  
Anizomicin a puromicin ismert antagonistája, ami csak 
akkor hatásos, ha a puromicin kezelés előtt alkalmazzuk. 
Sikeresen használták több munkában a puromicin 
transzlokon-specifikus hatásainak gátlására. A mi 
kísérleti rendszerünkben, anizomicin előkezelés után a 
puromicin nem tudta előidézni az UDP-
glukuronoziltranszferáz aktivitásának növelését. Viszont 
ha a puromicint adtuk előbb, az anizomicin már nem volt 
hatásos. 
A riboszómák eltávolítása a mikroszómális vezikulák 
felszínéről szintén gátolta a puromicin hatását. EDTA 
kezelés, amiről ismert, hogy leválasztja a riboszómákat, 
37%-al csökkentette az UDP-glukuronoziltranszferáz 
aktivitást, és teljesen kivédte a puromicin hatását. Egy 
másik riboszóma eltávolító módszer, a nagy 
koncentrációjú KCl hasonlóképpen gátolta a puromicin 
hatását. Natív mikroszómát ugyanígy kezelve nem 
tapasztaltunk aktivitás csökkenést, viszont permeabilizált 
mikroszómán kismértékű aktivitásfokozódást okozott. 
                                                                     
A SER és a DER membránjának különbözik a 
permeabilitása   
 
Irodalmi adatok szerint az ER membránhoz számos 
transzlációt nem folytató, üres riboszóma kötődik, így ez 
a körülmény a permeabilitást is befolyásolhatja. Ennek 
figyelembevételével összehasonlítottuk az UDP-
glukuronoziltranszferáz, glukóz-6-foszfatáz és mannóz-
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6-foszfatáz latenciákat durva (vagyis sok transzlokon 
tartalmazó) és sima felszínű mikroszóma 
szubfrakciókban. Mind a három enzimaktivitás mérhető 
volt a két frakcióban. 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 a SER-ben ez is látensebb volt. 
Western blottal ellenőriztük, hogy valóban van-e 
különbség a frakciók transzlokon tartalma között. A 
transzlokon fő komponensének a Sec61α-ának megfelelő 
csík a DER-ben volt a legerősebb, amit a denzitometrálás 
is megerősített. A DER-ben 1,5-szer sötétebb csíkot 
kaptunk, mint a teljes mikroszómában, a SER-ben pedig 
a teljesnek az ötöde volt jelen. 
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Következtetések 
 
• 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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