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AZ EN DOCITÓZ IS ClTOKÉ~lIAI VIZSGÁLATA 
ARANY HÖRCSÖG MELL ÉK VESE KROMAFF IN 

SEJTJ EI 

BE;rt€O€CZKY I STVÁN és SO~fO(;Y I P t TER 

Ma mAr ii.hlllálloun elragadott. hogy II legtöbb bormontnrol6 mirigysejt 
és sdmOl exokrin mir igysejt is txoci tÓlis révén iil"fti ki 1\ grall ll lákoll n l.bolt 
n:e)mhumot. A Izekréciós \igtt'rmék t'xocit6zisul IÖ.·ténO J..ilirft&énck ,Iap' 
vet6 felté teIf' U, I,ogy a uekrélum membrÁnnai hlltAroh nelll csék formájÁban 
tirol6djon II citoplazm6bnn. Nem véletlen, hogy 1\ szteroid h 'l nneJö n.övetck· 
ben - nhol ninC8 jelentős bormont6rolb at. ex ocitózis jclulI sége le rn figyelhető 
mcg. A7. f!x oc;uh.is foly.o.m6" a luemhr'nuII hMt~IOIt u ubcelluliris résuukék 
(nckréció6 granulumok) még ktll6en n c lO tintti1:ott m tCh llni'!.ln UI révén a 
plazlnnmcmbránhoz tApadnak - a granulum Illcmhránjll é. a plnmamemh
rá n 08sr.eolvlld egymhaal, mftjd az II piklÍliulI - Ill egll )' f16 pluffiamembrinon 
keresztül - a u.e.krét nm !IZ exluceUuJiJis t"rbe jut. Al: exocitózis jelentégét 
igen alaposan tllnulm4nyoztik biokémiai, élettani és morfológia i nemponlból 
egYIIrIin t , ennek iodn sok vitatott kérdé.!! tiu. tázódott az azonhan mindmáig 
kél·dhe., mi a sorta II graUl, lilk membránjának, amelyek az exoeitó:r.is folya
!Hatil olalt a plnmamcDlbriuba olvad tak bele. Az nyilvánvaló, hogy al. ismét · 
16do: exocit6zi~ok lorán a sejthártyiba Jelent65 mennyiségű granulum melll bráu 
épül be. Az sem kéuége5, hogy ez 117. nnyagtöbhIet mcgváltoztatja a p lazma
membrán o.\uethelét, molekulA ri. c.r@.lln iddój á t , fizikc.-ioémi ai ujAtosságait 
egpH4ll t . 

Felmerül a kérdb vajon az exocit6:r.ist kö,-u6en líjjancn cz6dik-e 
II plnzln uln emb rlln , , hll ige n, milyen lnl'chani1;m u biztc.altja a rekOnstrllkci6 
roly"mn tát ? Morfol6giai " iugálAIC.k [2. 3, 4 , 8] .... t l ugalltik. hoSY a plnffia. 
mcmln'án exocit6úst köve t o'S I'eorganizációja en docitóús ré,'"'' megy ' ''gbe. 
Az exocit6,;iu kbéró e.odocilózia folya,no.tát eddig mo,·fológiai él citokémilli 
módu trekkd , flSleg patkán y mellékve$ében viugálták , ott, ahol maga u 
exocitÓú. morfol6giai képe i$ igen szegényes. Mivel u exoei lÓl.i . legnagyobb 
gynkol'is iíggal nrany höl"cliöS m ellékvcse vtlliben f igyelhet6 meg [3. ", 5] 
inclokohnak láttuk, bogy 81. exoci t óús-elldocil6ús rolyamat ösuckapClolt 
volt át ezen állat egyedein vizsgMj uk m eg. Ezen e!gondolá.b61 k iiu dulva -
arany hörcsögnek torrot! peroxidázt adtunk - és c itokémiai reakció segi taégé
vel nhl"llltrukt urális nin t el1 követtük II Illellékvcse kroml'lfTin sej tjeiben 
II plazmamemhrán enclocitotikutl t p.,·ékenységét . 
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BENEOECZKY ISTV,(N .. SO)JOCYI PJ.':TER 

Anyag és módsze"ek 

Kísérletein kben hi lu és nőstény aran yhőrcsögöt ha3zuáltullk. Az álla tok 
súl ya 100-210 g volt. A torma peroxidáz adása elótL az álla tok Rt l Illi 3.5% 
os kJOlÍllhidrá t - i.p. adása révén altattuk el. A véna juguJári~ kiprepal'álásA 
utáu Lv. 20 mg torroa peroxid ázt (Schwal'z - New York) adtunk u álla toku ak 
0 ,5 ml fú: . sóoldatbim old va. A kontroll á lla tok 0,5 ml élettani konyhasó 
oldatot kapt ak. A peroxidáz adá sát kö vetően 30-60 éli 120 perc múl va az 
áll a tok mellkasát megnyitolt uk, ft szív bal knmrájitba kanült vezettüuk b e. 
a jobb fülesét egy metnéssel átvágtuk és az állatokat fi;iológiás konyhasóval 
pel'fuud áltuk cc 2 percig, amí g a vért kimos t uk a vétpályáLól. Ezt követően 

a perflíziót 2 ,5% glut áraldehid + 4% formaliu ttu·tal mú rögdtókevcJ'ékkel 
fo lytauuk 25 percig. A perfú:.I:iós fixálás befejezése után a roellékveséket ki 
emeJtiik , zsilettd kettévágtuk és a fe nti f ixli16han további l óráig rögzítettük, 
jégszekrényben 4- oC_on. A ei tokém iai vizsgálat eélj ára szolgál6 70-100 ,um-es 
metsze t eket Smith - Farquhar szi:ivet szeletelón késtÍlettük. A fixáló kimosásá 
ra II metsze t rket hideg (+4°C) 0,05 M·os Trisz-HCI pufTerbe helyeztük (pH 
7,65) l 61'0 időtortanua . A torma pero::.;idáz eilokémiai kimutatására GRAHAM

KARNOVSZICt. m6dszeré t (7] alJc:almoz tuk . A~ inkubálás után a metszc teket 
5 pet eig m ostuk 0,05 M-os Trisz-HCl pufferben. m aj d OsO.-ben továb bi l 
óráig rögzít ettük . A z alkoholos és propiléooxidos vlztelenÍlés után a mintákat' 
Durcupáu ACM ·be ágya~tuk be. Az ultravtkoll Y metneteket unll\ ila cetá t 
t elit ett vizes oldatával és ólomci trá tl l1l k ont untoztuk . A felvételek. JEM. 
100 B és TESLA-413-as ele.ktronm ikron:kópon készült ek . 

Eredmények 

30 perccrl a t orma puoxiclh adását követően , viszonylag kevés reakció
végtel'm ék e t észlehiink II mil'igyst'jtek ben , ezht áhráink fől eg az 1-, ill. 2-órás 
id óponthól uÁnna7.nak. 

A peroxidáz helyét és mennyiségét j elző elektrondem reakcióvégtermék 
a kapillárisok melletti in t ercelluláris t érben volt n legszembetűnőbb (2. ábra) . 
Jelentos menllyi ségü végterm éket é5zleltünk a mirigy sej t ek laterá lis sejt
hán yái k özötti intercelluláris t érben (1., 4., 5.,8 . ábra) is. Kis erőaségü nagyi 
t ás eset én lá t hnró, hogy il. peroxidh a sejtek citoplazmájÁb811 mind enütt 
megfigyelheto, n sejthártyától távol. kÖz·"e tlen a st!jtmag szo mszédságában is 
(1. ábra). A peroxidáz felvétel a sejt felsdnén bárhol végbe mehet; legnagyobb 
gyakorisággal azonban a kapil1 árisok melletti apiká lis sej tfelazínen figyelhető 
meg (2. ábra ). Az apikális sej tb ártyáu (2. áhra) gyakori ak u mélyreha tó mem b· 
rán betüremkcdések és tüskésszelú veziklllak, amelyekhen jelent6s mennyi
segü reakció végtermék foglal helyeI. P eroxidáz t artAlmú , tüskéssdlú vezi-
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kulák a ci toplazm a mélyehb területein (2., 6 . ábnl) és a laterális plazma. 
IUewbl'áll mentén is megfigyelhetők (4 .. , 5. ábra). 

A sejthárty a mentén néha sim a felszinű vezikulákb an [7, 8) és nagy 
va kuolákban is lehet látn i jelent ós menn yiségü e1eklnlOdellz reakci6végt er
méket (l. , 3., 5. ábu). 

A peroxidáz-felhahnoziis legnagyohb gyakoriságga l és legnagyobb mennyi. 
ségben a m ultivezikuláris test ekben észlelhető. Reakei6végtermékkel teü 
muhivezikuláris testek a pl nzmaol emhrán szo mszédságában (6., 7. , 8. ábra), 
a sej tm ag mellett (1., 6., 8. ábra) és a Golgi·appariitlls tel'iiletén egyaránt 
megtalál hat ók (I. ábra). A mul tivezikulá ris t estekben néha az egyed i vezi
kulák is jól kivehetők (6., 7. , 8. ábra) . A ffillltivez ikuláris testek közvetlen 
szomszédságában sima felsz ! nű , vagy tüskés fcl szlnú vezikulák láth at6k [6, 7] 
j el entős számba n. A Golgi-zóna ttriiletén II szakkulusokbnn nem isuehük 
:'l p eroxid á:.!: jelenl étét, egyes kis vezikul:ík bn n (9. ábl':'l ) és ,nulti"o~ikulilri6 

testekben azonba o megfigyelhe tő volt nz elektl'ondellz l'eakci6végterméJc 
Egyéb sejtol'ga nelhllnokban - m.int a sejtmag, krOOlaffio granulák - mito · 
kondrimnok, durva fe lszinü endol>lnzmás retikulu m _ neUI észleltük a per· 
oxidáz jeleIllétét. egyetlen inkubációs időtBrlam nlíltt seIn. 

Az el'eclméuyek megbeszélése 

A mellékvesc velő endocitotikus t evékenységét elsőként H OLnMAN és 
DOMl l'OTZ v izsgáh ák [9J patkányokon, t orm a perox idáz adásá t ktivetóeJl. 
Szerzők megáll aplto uák, hogy a peroxid áz, veziku[ákba, tuhlllu5:)kba és 
"csésze-szcl'ü" testekbe vev6dik fel, mely utóh b iak m\lith'eúku láris tes tecskék
J,c transzfonnál6d nak . E munkájukban szerzo k llom hozták kapcsolatba 
II me1lékvese velő end ocilotikus tevékenységét a mirigy exocitotikus tevékeny
ségéyel, lllin tllOgy ut ób bi ez i dő táj t még nem volt egyértelmüen elismert. 
A szekréció és endoeitózis kapcsolatá t ABRAHAMS és HOLTZ~fAK 1973-ball 
vizsgálták meg (1 ] inzlllinkezelésl követően . Bá r IIZ exocitótisra von a tkozó 
megfigyeléseik nelu meggyőzoek - ebbeli az új kisél'let ben is egyértel müen 
bizon yf tást nyert , hogy a peroxidáz fel vétel inzulinkezelést követően igen 
kifejezett. A peroxidáz tartalmú struktúrák egy r észe lizoszóllla , más része 
- a felvételt követően fu zionál a lizosz6miikkal s ennek eredményekélIt a fel· 
vett exogén fehérje endocit6zis révéll megemészt ódik. Ezen eredméuyek birto
kában szen;ők felt ételezik , hogy rt kromnffin granulák határoló membrállja 
- hasonló mecha nizmus segítségével elemész tődik a hormol! felszaJladlllását 
követően. Az exocitózis-endocitózis összekapcsolt "oltára már elég régen. 
elég soknn gondoltak. í gy PALAOE [ lOJ 1959-bell felvetette, hogy II kiiirü1t 
'Úmogén gran ul á k intakt mcmbl'áorészlet ei felhaS1.llálódha tn ak új szekréciós 
gnlnulák képződése folyamá n, F AW C ET [6] viszout c'Zzel sze mben a'Z t ~nitott a, 



hogy D gra uul9k membránja a szekr éciós a nyag kiürülése utá n degradlil6dik. 
A mell ékvese vel ő \'oll A. tkozásában elsökéul Dl("E R [4) fi gyelt e meg, hogy az. 
exoeit 67. il sorá n kialakult omega alakú ulcmbrá nképződményeken lúskéuzélú 
vuikul :U: rejlődn ek k i . Elektronm ik-ros:illk6pos vizsglÍl atok {2, 3] alapjáu mi 

js felvetet tük, hogy ezek II tuskbs1.élú vezikulák uerepet jhnbat na k az 
e:.:oeit6zis sOl'áll a p lu m a fU u n brli nLll ueép ül 6 gr anulum mem brán ok sej t
tes i be történ ő" ViS8:tftsdllltháb lUl él li ton.Ómá k Általi elemént ésében . A tüskés
néhl veúkulák tho rotran ieh 'ét elét DO UCLAS él Ill un k at/irlai [.5] igazoln i 

t udták milld a blpofb.isben, min d II mellék vue vel6ben. Időközben ABlUlLUtIS 
és HOLTZMAN {lj is p ublikált a adatait po.tká ll Y ruel lékve.e velő peroxidáz 
felvé telire vonatkozóan - fgy csupá n az nrll ny hörc.ög mellék vese eudocit o
t.ik u. t evékenysége ma radt to váhbra is tin tAlla d a u . ?lü nthogy u IlrIluyhöl'esog 
nu:lIék v~se velő az e"ocit6zis ~· i "lgá lotok klunikul ohjektu lll lÍvá váh , nla pve ló 
fonlossiigún ak vé/lök an nak megvizsgálilát, miként ,'iscl kedllck :ro krOffi affin 
Jejl ~k eg)· e:>..ogin fehélJt b~ .. i telét követ6en. Amint u t at utd ményekben 
rénlel r-5cn lelrtuk, rnesállaplt bll tó voh. hogy tüd;:éN;:r.élü "uikulák, sim a fel
nínü vuikulU: e!yariDt képelek feh 'enni és tirolni at. exogén peroxidáz t. 
Egy-egy kromaffin let jhen néh a ige n magas volt a pero:.: idhzal teli lej torgancl 
lumok nAma, Ilmj arra enged követke~tetl\i , hogya mirigysejtek endoci tot ikus 
kapacitúsa igen nagy . A p erox id h l llrl almú strukt úrái.: t10sdbát vizsgálv A 
azt "ttttk, hogy nemeuk II plnzmam embrá n menléu, hJlDCm a Golgi-u dban, 
és o sej tUlag közelségében egya ránt jelent61 sziw ú peroxid áz tart almú Icjt

organ cll um vn n, s ez arn utal, hogya peroxid'z t ranszp ort a kromaffin scj 
tek ben igen eró teljel. A." a lény vinonl. hoSY 2 óf6val a peroxid ad ha u tán 
a legtöbb rCil kci6végterméket It 1l1 ultiver; ikulá ris tut ekhen láttuk , a mdlell 
szól , hogy lI:l. ~xogéll fe hérje vég.ő lorla; li t,o!7.omilis enzi mekkel tOl'té1l5 
elemést,té5. 

Vizsgál atu nk er edm énye teljesen m egegyezik A BRAUA ).IS és DOMIJ'l ITZ 

patkányulI tett megálla pl tásaival [I], , ennek alapj án oz a következtetés 
tehet ö, hogy It patkliny és a ranyhörcsög mell ék vese kronu ffi o set jeioek en do

ei lot iku, t evékenYIége lénytIgében megegyn6 ann ak ellenére is, hogy az eXQ<I
t6:r:ili m orfol6giai képéhen vannak jelenl ő$ kü lönbségek . 
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l . <Ib .. , . Kro ,naffin sejtek, 2 6th.1 a torma peroxid h adha utAn. A den. ru lll:i6v l:, l urn~k 
• teitUrt ya (101) menem ""kuoliol.: b.n (V) • Golsi ·.ru te.llleten pedi, ftllel muluvuikul'ri. 

l tstek b.n (MS) f;/fyelhetll me,. X 12 OOO 

2. llibn •. Krom.mn .. jtd: apikih. poSI ..... NaSY mennyiR'ú ruke>óv~,tuml:k Ihhn6 IS inte •. 
eellul',;, tlhben (l), • u~jthhty. betiitemludé.,akben (i) ú lüskbawü vuik .. l'kbln (ey) 

X 24 OOO 



J. "'ra. A torma pe.roltldh IfM !.;_n .. n.«y .• ima feluinil ".',,"oU kban (V) f"slal helye t .. kro
maffin .aJtek t ltopln,niiji bll ll. X 24 OOO 

4. ,il"... A,. too:";"',, fehi'Jo p.y.kru ubkh· 
uHú veo.ikuUkbn \'ev6dik rel (ev) • I.~ JUI 

II iej ttk atopln,dj6ha . X 14 OOO 

S. "IH ... A kromdfln se) lek ,ntu«.l1l.1u'ri. 
t "r~b61 (t) tihkhulh,l vuilrul'kb. (ev) ti 
tlma rtluinlS ... ak"olU:ba (V) "lyadni be· 
kerru la Lv . .. dall lQrma peroxldh. X 30 OOO 



6. d~'<I. Kromaffin "itek, t 6rb_l . 10r"'0 peroxidb i. v, .d'u .. t ln. A den rukcl6yfllermtk 
I "'J IWII mIndeniIn n,.,tll,ilhoI6 .• m .. ltóvuikulAli. u .telr. (ll B) • Mj tk ' .. ,." ",dieu . 
",élyen a clIoplumM.nn {MB,) il. " Jl m"l ,n.n.u i. (N) mc&f'ilJYelbn5k. Emelle.t "ml r. l. 
Jtlml vniknlák. (v) _ l ihU ... ~ln vulk .. Uk (e ... ) l,yu6n! u n Dlmu .... k to ..... p"roxidhl. 

1<:20 OOO 



7. dor/! . Az igen dent, lUult iveziku lá ri" leH (MB) mellett ki, den vezikul Ak (v) látbA tók , 
melyek valóninű b~olvadnak a multivezikul li ri l te$l be, X 20 OOO 

8. áh", A kromnffin uj tben levő multi , 
veúkuhiris tU !.ekben (MB) j 61 lhhal6k IZ 

egyedi vuikulák. X 18 OOO 

9. ábr", Kromarfin sej t Colgi-areájo. Az 
elekuondenz reakcióv~gtermtk Golgl-vu.i
kulákban (C v) l li tbató, de a u.kkulu~ok (S) 

perO)1idh mentesek. X 30 OOO 
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