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KELLERMAYER MIKLÓS
AZ ÉLŐ SEJT
Lehet egybe írni és külön is. Nyelvtanilag mindkettő helyes. A
székfoglaló előadásom ábráin és itt, annak írásos szövegében,
az élő sejt külön írt változatát használom. Teszem ezt azért,
mert így a lényeg, az „élet”, ami a 45 éves kutató munkám
egyetlen igaz, következetes kérdése, talán megfelelőbb, talán
fokozottabb hangsúlyt kap. Sejt, amelyik él, amelyik még nincs
szétszedve, amelyik még nincs fixáló szerekkel megbénítva volt
és van megszakítás nélkül a gondolataim előterében. Akkor is,
ha a kísérletek végzésekor magam is arra kényszerültem, hogy
megöljem, hogy fixáló szerekkel szerkezeti vizsgálatra
alkalmassá tegyem, hogy megfessem, hogy molekuláris
összetételük megismeréséhez szétszedjem, gondolatban
azonban mindenkor megbonthatatlan egységben tartottam őket.
Úgy emlékszem 45 éves kutató pályám során tartósan soha nem
estem abba a hibába, sőt talán úgy kellene fogalmaznom: abba a
bűnbe, amibe sajnos a sejtbiológia, a sejtélettan, vagy
általánosabban az egész élettudomány fő áramlata szinte a
kezdetektől
egyre
inkább
belesodródott,
az
ún.
„összerakósdiba”. Bár élő sejtet élettelen molekulákból,
élettelen összetevőkből soha senki nem tudott létrehozni, sőt
elpusztult sejtet se tudott soha senki újra élővé változtatni,
feledve ezt a tényt, elméletben egyre inkább ez történt és
történik. Ma úgy is lehetne fogalmazni, hogy az élő sejtek
elméletbeli összerakása maga a modern élettudomány. Ma azt
kell megállapítani, hogy az élettudomány, a sejtbiológia, a
sejtélettan a lényeget, az „életet illetően”, valamiféle
„összerakósdi” képzeletvilág. Ténynek, feltárt igazságnak
elfogadott elméletek, hipotézisek kavalkádja.
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Nyilvánvalóan ebből fakad, hogy ma az élettudomány,
a sejtbiológia, a sejtélettan keretében nem kérdezik, nem illik
kérdezni a legfontosabbat, azt, hogy „mi az élet?” („what is
life?”), „mi az élővé szerveződés lényege?”, „mi az anyag élő
állapota?”(„what is the living state?”). Aki mégis kitart ennek a
leglényegibb kérdésnek a kérdezésében, aki valójában csak ezt
kérdezi, ezt kutatja, kirekesztésre, mondjuk ki nyíltan, mártír
sorsra számíthat. Az élettudománynak több ilyen mártírja is
van. Érdemes lenne a legkiemelkedőbbeket mind felsorolni. Itt
azonban, a tér- és időhiány miatt csak egyet, a legkiválóbb
magyar élettan tudóst, Szent-Györgyi Albertet említem. A
Nobel-díj, amit fiatal korában a C-vitaminért kapott, nem
mentette meg, hogy élete végén be ne zárják a laboratóriumát.
Neve alatt dollár milliókat, sőt milliárdokat gyűjtöttek a
rákkutatásra, mégis 1986. szeptember 30-án bezárták a
laboratóriumát az Amerikai Egyesült Államokban, a Woods
Hole-i Tengerbiológiai Intézetben. Három hétre rá, 1986.
október 22-én megállt a szíve dobogni. Igaz, 93 éves volt ekkor,
mégis a halála hirtelen jött, váratlan volt, egyértelműen okozati
kapcsolatba hozható a kegyetlen, igazságtalan tettel,
laboratóriumának bezárásával. „Megbüntették”, mert életének
utolsó harmadában visszatért a leglényegibb kérdéshez, a „what
is life?”, a „mi az élet” kérdéshez. Azt hangoztatta, akkor
kerülünk közelebb a rák gyógyításához, ha jobban megismerjük
az élővé szerveződés lényegét. Amikor arról faggatták, hogy
miért nem írja le, mit fog találni, vagyis miért nem ír
pályázatokat, s leginkább, miért nem ír közleményeket, csak
makacsul azt ismételgette, közeledünk a rák lényegének
megismeréséhez, a rákos betegek gyógyíthatóságához. Amikor
a „hatalmasok”, a pénzelosztók türelme végképp elfogyott, s
kikényszerítették belőle a választ, hogy mégis, mire alapozza,
hogy a kutatásai alapján azt mondhatja, közeledünk a rák
gyógyíthatóságához, szemükbe nézett és ezt mondta: „Azért,
mert kezdem érteni miért barnul meg a megsebzett alma, s miért
nem az ép.” A „mi az élet? – „What is life:” kérdésre pedig a
híressé vált mondásával egyszerűen csak így válaszolt: „The
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life is water dancing to the tune of solids” (Az élet a víz tánca a
szilárd dallamára). A „büntetés” természetesen nem maradt el,
pedig életének ebben az utolsó harmadában, amikor már csak a
„mi az élet?” kérdéshez ragaszkodott, egy egészen új világot, az
ő elnevezésében, a „szubmolekuláris biológiát” (amit, ma sem
tudunk még igazán felfogni) kezdett életre kelteni. (Mindezeket
részben Ralph W. Moss: „ Free Radical-Albert Szent – Györgyi
and the Battle over Vitamin C”, Paragon House Publ., New
York, 1988. könyvéből lehet megtudni – ami magyar
fordításban „Szent-Györgyi Albert” címmel 2004-ben a
Typotex, Budapest kiadónál jelent meg, ill. személyes
közlésként Peter Gascoyne-tól, utolsó munkatársától hallottam
1987. nyarán, Houstonban.) (1, 2, 3, 4)
A sejtbiológia, a sejtélettan, általánosabban az
élettudomány az egyik legfiatalabb tudomány. Teljes egyetértés
van abban, hogy az élővilággal kapcsolatos kutatások,
felismerések a „tudomány rangot” a sejtek felismerésével érték
el. Pontosabban fogalmazva, azzal a felismeréssel, hogy minden
élőlény sejtekből épül fel. Hogy a sejt az élővilág tovább nem
osztható egysége. Vagyis a földi élet nem más, mint az élő
sejtek létvilága. Vannak egyetlen sejtből álló élőlények, ezek az
egysejtűek és vannak a többsejtű, a soksejtű élőlények. A sejtek
és a hozzájuk tartozó elemi ismeretek felfedezését két
természettudóshoz, Matthias Jacob Schleidenhez (1804-1881)
és Theodor Schwannhoz (1810-1882), az ő munkásságukhoz
kapcsoljuk. (5, 6, 7, 8, 9) Ez természetesen teljességgel nem
helyes! Sohasem helyes ugyanis egy új ismeretvilágot egyetlen
személyhez, vagy akár néhányhoz rendelni. Egy-egy felfedezést
természetesen mindig egyetlen kutató tesz, de a paradigma
váltásnak, az új ismeretvilágnak, az új tudománynak mindig
sok-sok szereplője, létrejöttének előzménye, történelme van.
Így van ez az élő sejtek ismeretvilágával, az élettudománnyal is.
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1. ábra. Matthias Jacob Schleiden (1804-1881) a
botanika professzora Jenában és Frankfurtban.
Theodor Schwann (1810-1882) kórboncnok
Berlinben, majd az anatómia és élettan professzora
Louvain-ban és Liege-ben. Társszerzők a Beitrage
für Phytogenese folyóiratnál, ahol a sejt
elméletüket közzé tették (Forrás: H. Hillman and
P. Sartory: „The Living Cell”, Packard Publish.,
1980.) (5)

Kezdve azzal, hogy maga a név, sejt, „cell” sem
Schleidentől és Schwanntól származik, hanem Robert Hooktól.
Ezt a tényt Joseph G. Gall nagyon szép képes összeállításából
vett idézettel és képpel kívánom bizonyítani. (Joseph G. Gall:
„A Pictorial History-Views of the Cell” The American Society
for Cell Biology, 1996., p. 10.) (10)
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2. ábra. Az idézet első mondata magyar fordításban:
„Robert Hooke használta a sejt, „cell” szót azoknak a
kis celláknak, vagy pórusoknak leírására, amelyeket
parafa vékony metszeteiben látott mikroszkópjával”.
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3. ábra. Ez Hook híres rajza, amit parafa metszeteinek
mikroszkópos vizsgálatai alapján készített, s amely a
Royal Society of London égisze alatt, 1665-ben kiadott,
„Micrographia” című könyvében jelent meg. (Megj.: A
sejtek, „cells”, amelyeket ő a parafa metszetekben látott
természetesen csak a cellulóz falak, amelyek közül az
élő sejtek már régen eltűntek.)

Az élő sejtek eredetére vonatkozó, ma is érvényes
felismerést, ténymegállapítást, a híres német kórboncnok
professzornak, Rudolf Ludwig Virchow-nak (1821-1912)
tulajdonítjuk. A megállapítása így hangzik: „Omnis cellule e
cellula”. „Élő sejt csak élő sejtből keletkezik!” Ez a tény
kötelezően elvezet az első egyetlen sejthez, a legősibb
őssejthez, a minden élő közös őséhez. De valójában volt-e ilyen
első élő sejt, legősibb őssejt? Kérdeznénk, talán kérdezzük is
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újra, meg újra félénken, vagy határozottan. A válasz viszont
egyértelmű. Volt! Kellett lenni. Éppen a kutatások, az élőlények
kutatása, az igaz megfigyelések miatt egyértelmű a válasz. Volt
első, mert az élet két alapvető, az élettelen világtól eltérő,
lényegi tulajdonsága, hogy folytonos és változékony. Ez az
egyszeri kezdetre mutat rá. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
bizonyítja azt. Folytonosság ugyanis csak ismétlődő
újdonképződéssel, „önreprodukcióval” és rákövetkező oszlással
valósulhat meg. Ezért kellett lenni és volt is egy, egyetlen első,
amely úgy különült el a környezetétől, a víztől, hogy közben
újra termelte saját összetevőit, azaz önmagát és utána oszlani
kezdett. Valami különös okból, felfoghatatlan „kényszerből”
kifolyólag ez az újdonképződés és oszlás megszakítás nélkül
folyik immár 4 milliárd éve itt a Földön. Ady szavaival: „Az
élet szent okokból élni akar”.(11) Az élő sejteknek a
legkülönbözőbb változatban ez a 4 milliárd éves folytonos
létezése az egyike annak a valaminek, amit „ÉLET”
fogalommal jelölünk. A tény, hogy az első élőlény, az első élő
sejt önreprodukciója, majd oszlása volt a kezdet, egyben azt is
jelenti, hogy az élet, az élővilág léte társas létezés, mert az első
oszlás után már legalább kettő volt, s utána egyre több és több.
Tehát az élet társas létezés, még pedig önszabályozó társas
létezés. A rendelkezésre álló élettérben az élő egyedek száma
vissza szabályozza a szaporodás mértékét. Ez az élőlények
létezésének egyik alap törvénye.
Az újdonképződés, az önreprodukció és az oszlás
folytonosságának megtartása mellett, ahogy már leszögeztük a
változékonyság az élet második lényegi jellemzője.
Visszatekintve a 4 milliárd évre egyet kétségtelenül meg kell
állapítani, hogy a változékonyságnak irányultsága volt.
Előttünk, az észlelni képes, talán 200-300 ezer éves élőlény, az
ember előtt az „eredmény”, a sokszínű élővilág tárulkozik fel.
Vagyis mi láthatjuk, felfoghatjuk, megérthetjük, hogy a
csodálatos élővilág létrejötte volt maga a cél. Az eredmény, a
változatosság, az élővilág sokfélesége, idegen szóval a
„biodiverzitás” valóban elkápráztató. Nehéz elfogadnunk, de
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mégis kell, hogy az élővilág sokszínűsége, a „biodiverzitás” a
legmagasabb fokon akkor lehetett, amikor közülünk az első,
úgy 200-300 ezer évvel, vagy akár 2-4 millió évvel ezelőtt ide,
a Földre érkezett.
Az ember, ha nem is a kezdetektől, de
már jó ideje képes, akár előre tervezetten is módosítani az
élőlényeket, így elvileg gazdagabbá, szebbé is tehette volna az
élővilágot, mégis összességében a gondatlansága, vagy még
inkább a kapzsisága és önimádata miatt, inkább lerontotta, –
mára már tragikus mértékben lerontotta – az élővilág
sokszínűségét, a „biodiverzitást”. Ezzel viszont ártott,
folytonosan árt. Teljes bizonyossággal árt! Elsődlegesen
önmagának, utódainak, de elvontan az egész világ, tőle
független értékvilágába is rontást hozott. Ami nem más, mint
bűn! Struktúrává vált bűn, bűnben élés, értékválság, az egész
élővilágra kiterjedő életellenes diktatúra, életellenes zsarnokság.
Zsarnokság, amelyre teljességgel érvényes: Illyés Gyula: „Egy
mondat a zsarnokságról” című verse ill. a vers idézete:
„… hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik árad,
magad is zsarnokság vagy;
Az élővilág 4 milliárd éves folytonossága és
változékonysága valami egész különöset eredményezett.
Lakhatóvá tette a Földet számunkra, emberek számára. Lett
atmoszféra, levegő réteg a Föld közvetlen felszínén, alacsony
CO2-vel és 21% oxigénnel. Felette védő ózonpajzs a Napból és
máshonnan a világűrből érkező rövid hullámhosszú, számunkra
ártalmas elektromágneses sugarak kiszűrésére. A Föld felszínén
és a felszíni rétegeiben lett édes víz. Az időjárás kedvezően
szabályozottá vált. Igen, az élővilág alakította a Földet
számunkra lakható hellyé, „Éden-kertté”. Mindez azt jelenti,
ahogy már korábban leszögeztük, hogy a változásoknak
valóban célja, valóban iránya volt. Sokan szeretnék, és
tudományosnak is vélik, az első élő sejt létrejöttét és belőle az
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eltelt 4 milliárd év alatt, az élővilág létrejöttét véletlennek,
sorozatos véletlennek tartani. Ez persze azt jelentené, hogy
iránya lenne a véletlennek, a véletleneknek. „Célirányos
véletlen”, „célirányos véletlen sorozat” persze nevetséges
abszurditás, önellentmondás. Összegezve, tehát az első
élőlénytől, az önmagát reprodukálni, oszlani és változni képes
élőlénytől, a legősibb őssejttől, Darwin elnevezésében a
„progenitortól” a változások célirányosságát senki nem
tagadhatja. Sőt, ma mindenkinek lényegileg kell tudnia,
megértenie, felfognia függőségünket az élővilágtól, különösen
az érintetlen erdőktől, az őserdőktől. Az ártás, az élővilág
általunk okozott megsebzettsége oly nagy, az idő viszont,
ameddig még gyógyítani lehet, oly rövid, hogy ma késlekedés
nélkül mindenkinek az élővilág gyógyításán kell gondolkodni,
munkálkodni. Tehát változás kell az emberiség életvitelében, a
kizsákmányoló életvitelről a gyógyítói életvitelre váltás nélkül
ugyanis, éppen az élővilágban okozott pusztítások miatt, már
ebben az évszázadban lakhatatlanná tehetjük a Földet
önmagunk számára. Ugyanis be kell látnunk esendőségünket,
be kell látnunk, hogy mi emberek az élő fák, a viruló, zöldellő
erdőségek eltartottjai vagyunk! Itt a földi létünkben ez a ránk,
emberekre vonatkozó egyik legalapvetőbb igazság.
A jelentősége miatt fontos ismételni, hogy volt kezdete
az életnek, volt egyetlen élő ős. Hívhatjuk legősibb őssejtnek is
azt az élőlényt, amelyik elkezdte önmagát újdonképezni, majd
oszlani. Olyanokká oszlani, amelyek továbbra is megőrizték
újdonképződési és oszlási képességüket, de közben változni is
képesek voltak. A nagy kérdés, amit a jelenben élő sejtek
vizsgálatakor felteszünk és szeretnénk a legigazabbul
megválaszolni, hogy mi volt, ill. mi az az anyagi szerveződés,
ami közös, ami 4 milliárd éve folytonos. Hiszen az élet
egyszerre jelenti a folytonosságot és a változékonyságot, s
mindkettő hátterében anyagot, atomokat, molekulákat kell
látnunk, amelyekre az anyagi világ törvényei teljes
bizonyossággal ugyanúgy érvényesek, mint az élettelen
világban.
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Ha a ma használt tankönyveket, kézikönyveket, és a ma
megjelenő
tudományos
közleményeket
ezen
kérdés
megválaszolása céljából tanulmányozzuk, elkerülhetetlenül arra
a következtetésre jutunk, sőt kétségtelenül az a céljuk, hogy
feltétlenül arra jussunk, hogy a sejtfelszíni membrán a közös az
első sejttől minden sejtben. A sejtfelszíni membrán az, ami az
első sejttől kezdve elkülöníti az élő sejtet a környező közegtől, a
szabad víztől, a sejteket körülvevő vizes oldattól. A modern
tankönyvekből és a közlemények óriási áradatából szinte
kötelező azt kiolvasni, hogy a sejtfelszíni membrán a
feltételezett, hipotetikus pumpáival és csatornáival biztosítja a
belső víztér, a belső szabad oldat (cytosol) összetételének
eltérését a külső vizes oldat összetételétől. (5, 6, 7, 8, 9) Vagyis
a sejtfelszíni membrán biztosítaná az élő sejtek legalapvetőbb
sajátosságát, nevezetesen azt, hogy nem oldódnak fel az őket
körülvevő vízben, hogy összetételük, bár legtömegesebb
összetevőjük a víz, eltér a körülöttük lévő vizes közeg
összetételétől. Vagyis az elmúlt évtizedekben megjelent
könyvek, közlemények azt sugallják, hogy az élő sejtek
leglényegibb eleme, ami magát az élővé szerveződést is jelenti,
a sejtfelszíni membrán. A tudományos közlemények és
könyvek sokaságának üzenetét úgy is lehetne ma összegezni,
hogy az élő sejtek, az élőlények sokszínűségét a genetikai
anyag, a DNS, RNS és az általuk meghatározott (kódolt)
fehérjék adják, de a lényeg, az élet maga a membránban van. Ha
mélyen belegondolunk valahogy a sejttan is, ahogy az
Schleiden és Schwann megállapításaiból elindult a több, mint
150 éves útjára, a membránra épített. Ami teljeséggel helytelen.
A membránra épített sejttan, élettan ugyanis egyértelműen
rossz, hamis irányba vitte az élettudományt, hiszen a tény, tény,
örök igazság: „Az élő sejt nem egy membránnal körülvett
szabad oldat rendszer, amelyben a szabadon oldott molekulák
szabadon diffundálva keresgélik egymást!” (12-15)
Ha alaposabban megvizsgáljuk a kezdetet, Schwann
megfogalmazásában a sejt „membránnal határolt folyadékkal
telt üreg”. Robert Hook képei is, bár ezek a növényi sejtekre
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jellemző sejtfalat mutatják, a „membránnal körülvett
folyadékkal teli üreg” téves nézetet támogatták, indították
útjára. A sejttan 150 éves története során az egyes sejteket
borító membránokról közölt tudományos cikkek áradata és a
több, mint 10 Nobel-díj, amelyet a membránhoz rendelt
elméletekért adtak, sokkal közelebb állnak a miszticizmushoz,
mint a valósághoz, az igazsághoz. Nevek, elméletek,
hipotézisek kavalkádja. Ez az állítás akkor is igaz, ha a főáramú
tudományban a nevek, az elméletek tényként vannak elfogadva,
hirdetve, tanítva.
A sejtfelszíni membránokra vonatkozó közlemények
sokasága mellett, alig lehet megtalálni azokat a közleményeket,
kutatási eredményeket, amelyek a kezdetektől, azaz 150-180
éve mindig is voltak, s amelyek nem a membránban fedezik fel
azt az anyagi szerveződést, ami az elsőtől, tehát 4 milliárd éve
minden sejtre jellemző. (12-20) Ez a közös lényegi, anyagi
szerveződés nem a membrán, hanem az egész, az „élővé
szerveződött anyag”, a víz és a fehérjék, a víz és a
makromolekulák, dinamikus közös rendszere, a protoplazma!
Az első leírója valószínűleg Felix Dujardin, aki 1835-ben
sarcode-nak, „élő zselének” nevezte. Maga a protoplazma
elnevezés Hugo von Mohltól (1846), illetve Jan E. Purkinjetől
(1840) származik. A protoplazma valójában az aminosavak
polimerje, vagyis a fehérje a hozzá szorosan kötődő
vízmolekulák és bizonyos ionok, főleg K+ ionok és más
molekulák együttes komplexuma.
Albert Frey-Wyssling (1900-1968) az 1953-ban kiadott,
„Submicroscopic morphology of protoplasm” című művének
178. oldalán (13) ezt írja:
„The physical properties, fluidity, plasticity and
elasticity of cytoplams must be attributed to the character of the
junctions between submicroscopic particles. The more these are
dissolved, the more liquid the cytoplasm becomes. However, the
junctions must never all be weakened at the same time. In
others words, the cytoplasm must never become a true sol in
which all particles can move freely. Certain bonds are always

13

preserved and these cause the elastic properties. The
dissolution of all junctions would result in the death of the
cytoplasm by liquefaction.” (Magyar fordításban: A citoplazma
(protoplazma – tőlem) fizikai tulajdonságai, a folyékonyság, a
plasztikusság és a rugalmasság a szubmikroszkópikus
részecskék (makromolekulák – tőlem) közti kapcsolatokból
ered. Minél inkább szétszakadnak ezek a kapcsolatok a
citoplazma annál inkább elfolyósodik. Az összes kapcsolódás
azonban soha nem szakadhat meg. Más szóval a citoplazma
soha sem válhat valódi oldattá, olyanná, ahol a részecskék
(makromolekulák – tőlem) szabadon mozoghatnának. Az összes
kapcsolat megszakadása valódi oldattá – folyadékká – válás
által a citoplazma halálát jelentené).
Ma a protoplazma elmélet legkiemelkedőbb élő
képviselője Gilbert Ling. (15, 18-20) Szerinte és a saját
kutatásaim alapján szerintem is, az élet központi szereplője az
aminosavak polimerjei, a fehérjék, amelyeknek szerinte is és
szerintem is 3 állapotuk van, s amelyek dinamikusan változó, de
állandó kapcsolatban vannak egymással, a víz molekulákkal és
más molekulákkal, ionokkal is. Úgy is lehetne mondani, hogy
az élő sejten belül a sajátos állapotban (élő állapotban) lévő
fehérjék dinamikusan változó hálózatot alkotnak. Gilbert Ling
az egymással dinamikusan kapcsolódó fehérjék 3 állapotára:
nyugalmi, aktív és halott elnevezést használja. Én a 3 állapotot
inkább úgy szeretem nevezni: élő, natív és denaturált. (14, 21,
22) Ami számomra a fontos, hogy saját kutatási eredményeim
egyszerre vannak összhangban Gilbert Ling felfedezéseivel és
Szent-Györgyi Albert életének utolsó harmadában tett
kijelentéseivel, vagyis az élő sejteken belül a fehérjékre más
kapcsolódási (asszociációs) és más fizikai, kémiai, és leginkább
energetikai tulajdonságok jellemzők, mint a sejtekből kikerült
vagy kivett, egymástól elválasztott, azaz oldatba vitt fehérjékre.
Hogyan, mikor, hol és miért jött létre az első élő sejt?
Szeretnénk kérdezni, szeretnénk ezekre a kérdésekre,
mindegyikre, cáfolhatatlan, igaz, egzakt, tudományos választ
adni, kapni. De nem tudunk! Először is azért nem, mert nem
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tudunk időben oda vissza menni. Másrészt azért, mert ha a
vizsgálódásunk azt bizonyítja, hogy egyszer, egyetlen formában
jött létre az első élő sejt, a megismételt létrehozása eleve kizárt.
Elméleteket gyártani az egyetlen közös ős, a legősibb őssejt
létrejöttéhez és párhuzamosan a törvényhez, amely az egész
élővilág belőle való kibontakozását irányította, természetesen
lehet. Az ember lényege, szabadsága, szabad fogalomalkotóképessége ad rá lehetőséget. Ugyanakkor meglehetősen
leleplező, valamiféle „istent-játszó tett” ez. Semmiképp se lehet,
lehetne tudományosnak nevezni. Mégis a tankönyvek, s
általánosságban az elfogadott („established”), anyagilag
támogatott, főáramú tudomány szintjén éppen ez a szomorú
valóság. A probléma az egyes elméletekkel az, hogy a véletlent
istenítik, mintha lehetne irányított véletlen. Ugyanis bármikor
keletkezett is az első egyetlen sejt, a legősibb őssejt, egy újabb
létrejöttének a valószínűsége a kezdettől eltelt évmilliárdok
során, ahogy az elhullásuk után már szerves makromolekulák,
nukleinsavak és fehérjék is voltak a vizekben egyre nőtt. Sőt, ez
a valószínűség még tovább fokozódott, szinte korlátlanná vált
mára a kutatatók laborjában. Hiszen itt az élő sejtek őszes
alkotója rendelkezésre állhat, mégsem sikerült soha senkinek,
jóllehet nyilvánvalóan mindig próbálták, élő sejtet élettelen
molekulákból, sejtalkotókból létrehozni. Érdemes újra azt is
leszögezni, hogy elhalt sejtet se sikerült soha senkinek újra
élővé tenni. Tehát az igazság, az örök igazság az, hogy az első
élő sejt létrejötte és a terv, a törvény, ami az ebből az első élő
sejtből való kibontakozást, az élővilág kifejlődését,
megvalósulását vezérelte, a tudomány eszközeivel, a tudomány
követelménye (kritériuma) szerint, soha nem ismerhető meg!
Az első élő sejt létrejötte és belőle az élővilág kibontakozása,
megvalósulása tehát örök titok, misztérium. A tudomány
számára is az! Az, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt egyszer
egyetlen élő sejt, a minden élő közös őse, a legősibb őssejt
létrejött és utána soha-soha egyetlen se, magától se és ember
által se, kizárja azt az ismételten megjelenő hamis, félrevezető,
tudománytalan gondolkodást, ami azt sugallja, hogy ott, ahol
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víz van előbb, utóbb szükségszerűen megjelenik az élet. Nem!
Az élet egyszer, egyetlen formában, szerveződésben indult el.
Azért olyan fontos ennek az igazságnak az elfogadása és
hirdetése, mert csak ennek elfogadása szabadíthatja meg az
élettudományt a hamis elméletek kavalkádjától, a tudomány
világába beköltözött téves, hamis dogmáktól, bálványoktól (pl.
a molekuláris evolúció vagy a „membrán-pumpa szabad oldat”
hipotézistől is). Csak a kezdet és a 4 milliárd éves
kibontakozást, megvalósulást (ha úgy akarjuk nevezni, az
evolúciót) vezérlő törvény soha meg nem ismerhetőségének
elfogadása adhatja vissza az élettudomány igazságát és
szabadságát, vagyis az élettudomány tudományosságát.
Azt, hogy volt első egyetlen élő sejt, a minden élő
közös őse, ma már éppen a tudományos felfedezések miatt, nem
lehet tagadni. Nagyon érdekes, hogyan szerepel ez a tény az
egyik legközkedveltebb sejtbiológiai kézikönyvben, a Geoffrey
M. Cooper and Robert E. Hausman: „The Cell – A Molecular
Approach” 3rd ed., ASM Press, Washington, 2004., 4. oldalán.
(23)
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The Origin and Evolution of Cells
Cells are divided into two main classes, initially defined by whether they
contain a nucleus. Prokaryotic cells (bacteria) lack a nuclear envelope; eukaryotic
cells have a nucleus in which the genetic material is separated from the cytoplasm.
Prokaryotic cells are generally smaller and simpler than eukaryotic cells; in addition
to the absence of a nucleus, their genomes are less complex and they do not contain
cytoplasmic organelles or a cytoskeleton (Table 1.1). In spite of these differences,
the same basic molecular mechanisms govern the lives of both prokaryotes and
eukaryotes, indicating that all present-day cells are descended from a single
primordial ancestor. How did this first cell develop? And how did the complexity
and diversity exhibited by present-day cells evolve?
The First Cell
It appears that life first emerged at least 3.8 billion years ago, approximately
750 million years after Earth was formed (Figure 1.1). How life originated and how
the first cell came into being are matters of speculation, since these events cannot be
reproduced in the laboratory. Nonetheless, several types of experiments provide
important evidence bearing on some steps of the process.
4. ábra. Az aláhúzott mondatok magyar fordítása: „az összes ma élő sejt
leszármazottja az első egyetlen ősnek. Hogyan jött létre ez az első sejt? És
hogyan alakult ki az az összetettség és sokszínűség, amit a ma az élő sejtek
képviselnek? Úgy tűnik, hogy az élet 3,8 milliárd évvel ezelőtt kezdődött,
megközelítőleg 750 millió évvel azután, hogy a Föld (a Naprendszer megjegyzés tőlem) kiformálódott. Hogy jött létre az élet, hogy jött létre az
első élő sejt csak a spekulációk tárgya lehet, mivel ezeket az eseményeket a
laboratóriumban nem lehet reprodukálni, megismételni.”

Ugyancsak nagyon figyelemre méltó Richard
Dawkinsnak, a ma élő legismertebb, leghíresebb neodarwinistának a megállapítása az első egyetlen élő sejtről, a
minden élő közös őséről, a legősibb őssejtről. (24) Bár a
könyve, a „River out of Eden”, amelyet fordításban: „Folyam az
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Édenkertből” címen 1995-ben magyarul is kiadtak, másról szól,
más az üzenete, a 20. oldalon, a 12. sorban mégis ez áll:
„Minden földi élőlény egyetlen közös őstől származik, ehhez
nem férhet kétség.” Egyetlentől, amely kísérletileg nem
megismételhető, nem modellezhető, amelyen méréseket végezni
nem lehet. Tehát a tudomány számára, a tudomány eszközeivel,
soha nem ismerhető meg. Ez, ennek kell lenni az élettudomány
szilárd, legszilárdabb alapjának, kiindulási pontjának. Nem
tehetett mást, ezt a tényt, bár elrejtve, kényszeredetten Richard
Dawkinsnak is el kellett ismerni.
Nagyon fontos, a sejtbiológia, sőt az egész
élettudomány szempontjából meghatározó jelentőségű Charles
Darwin vélekedése az élővilág eredetéről, az első egyetlen élő
sejtről, a legősibb őssejtről. (25, 26, 27) Az 1859-ben először
kiadott, majd általa még ötször átírt és közzétett „A fajok
eredete” című fő művében az utolsó oldalon (magyar
fordításban) szóról, szóra ezt írja: „Nagyszerűség van abban a
felfogásban, amely szerint a Teremtő az életet a maga
különböző erőivel eredetileg csak néhány, vagy csak egyetlen
formába lehelte bele; és mialatt a bolygónk a nehézkedés
megmásíthatatlan törvénye szerint keringett, ebből az egyszerű
kezdetből végtelen sok szépséges és csodálatos forma
bontakozott ki és bontakozik ki most is.” Az egyetlen közös őst,
ami nyilvánvalóan az első élő sejtet, a legősibb őssejtet jelenti,
Darwin „progenitornak” nevezi. Ennek létrejöttéről nem azt
mondja, amit minden természettudósnak, akár akarja, akár nem,
mondania kell, éppen azért, mert kísérletileg nem ismételhető
meg, hogy a tudomány számára pont ez a keletkezés és a
kibontakozást vezérlő törvény eredete, soha nem ismerhető
meg, hanem azt, hogy az első élő sejtet, a „progenitort” és a
kibontakozást, belőle az egész élővilág létrejöttét irányító
„megmásíthatatlan” törvényt, a Teremető Isten teremtette.
Ugyanakkor Darwin határozottan szembe száll azokkal, akik a
Bibliát,
az
ő
idejében
és
valójában
bármikor
természettudományos műnek tekintik, hirdetik. Az élet
keletkezésénél, az első élő sejt, a „progenitor” létrejötténél és a
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kibontakozást vezérlő törvény megalkotásánál Darwin nem
tagadja a teremtést, a Teremtő Istent. Ellenkezőleg
kinyilvánítja, hogy a Teremtő teremtette az első élő sejtet, az ő
elnevezésében a „progenitort” és a belőle megvalósult
kibontakozást, vagyis az élővilág létrejöttét vezérlő törvényt, de
a sok, sok élőlényt nem úgy fajai szerint, ahogy azt az ember
bármikor észlelheti (az ő idejében is és most is), hanem
egyetlen egybe. Ez Darwin felfedezése! Döbbenetesen
nagyszerű felismerés ez! Ezért a felismeréséért méltán lehet, sőt
kell Darwint az élettudomány legnagyobb, legmeghatározóbb
személyiségének tekinteni. Éppen az igazság miatt, ami az igaz
tudomány lényege, ismételten le kell szögezni, hogy „A fajok
eredete” főművében Darwin nem beszél evolúcióról, meg sem
említi ezt a fogalmat, hanem kibontakozásról, teremtői terv
megvalósulásról szól. Az evolúciót, mint fogalmat először az
1871-ben kiadott második fő művében, „Az ember származása”
című könyvében használja. (28) Itt, ebben a második művében,
ami lényegileg elmélet-, hipotézis-kavalkád, szemben az
elsővel, ami döntően a saját kutatásaira épített tudományos mű,
főleg az emberrel foglalkozik. Azt a téves kiindulási pontot
követi, hogy az egyes emberek, pont úgy, ahogy a többi más
egyedi élőlény, fajba sorolhatók. Ezen nézet szerint az egyes
emberek, mint minden más egyedi élőlény faj keretben, fajhoz
tartozás kötelező „parancsa” alatt élnek. Darwinnak téves ez a
feltevése és a kortársainak, valamint a későbbi követőinek is az
az elmélete, hogy a többi más egyedi élőlénnyel egyezően, az
egyes embereknek is van kötelező faji létkerete, téves. Nincs!
Egyáltalán nincs! Minden ember Darwin előtt is tudta, és ma is
tudja, de maga Darwin is tudta, hogy az egyes embereknek,
szemben minden más élőlénnyel, nincs kötelező érvényű faji
létkerete. Az ember ugyanis szabad! Az ember (minden egyes
ember) az egyedüli létező az anyagi világmindenségben, aki fel
van szabadítva a természeti törvény, jelesül a fajhoz kötöttség
kötelező törvénye, „parancsa” alól. Az persze kétségtelen, hogy
az ember (minden egyes ember) is élőlény. Tehát egyedi, mint
minden élőlény, de egyediségében, „egyedülien” felszabadított
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a törvény automatikus „parancsa” alól. Ezért mondjuk, hogy az
ember személy, olyan élőlény, akinek a létéhez, az
egyediségéhez, az egyedi felszabadítottságához titok,
misztérium tartozik. A többi más egyedi élőlényhez külön,
külön nem tartozik titok. De, a fontossága miatt ismételten
megállapítjuk, hogy soha meg nem ismerhetőségi határ tartozik
az első élő sejt, a „progenitor” létrejöttéhez és a törvényhez, ami
a kibontakozást, az egyetlenből, az élővilág megvalósulását,
létrejöttét vezérelte, irányította. Jelentősége miatt hangsúlyosan
ismételni kell a ránk, emberekre érvényes legfőbb igazságot is,
azt, hogy csak az emberi személy rendelkezik a természeti
törvény automatikus érvényesülése alóli felszabadítottsággal,
azaz „többlet” misztériummal. A legfőbb bizonyíték erre az
állításra az, hogy az ember az egyedüli élőlény, aki meg tudja
ölni a meg nem született útódait. Eszközt tud gyártani, hogy
még az anyaméhben megölje magzatait. Akár mindegyiket!
Magyarországon tragikus módon évtizedek óta két megfogant
magzatból az egyiket megöljük. Ennek az igazságnak a bővebb
kifejtése azonban már nem tárgya a székfoglalómnak, csupán
azért került tényszerű megállapításként ide, mert minden egyes
ember élete is egyetlen sejttel kezdődik. Minden egyes emberi
személy életének is van egy, egyetlen sejt, a megtermékenyített
petesejt, zigóta (saját elnevezésemben: „ÉN – SEJT”) fázisa.
Mielőtt a saját kutatási eredményeim rövid összefoglaló
bemutatására rátérnék, 10 pontban felsorolom az élő sejt
legalapvetőbb sajátosságait. Azokat, amelyek kivétel nélkül
mind kellenek ahhoz, hogy egy sejt éljen. Alapigazságok ezek,
amelyek nem kapnak kellő hangsúlyt az élettudományban, se a
művelésében, se a médián keresztüli terjesztésében, se a
tanításában:
1. Az élő sejt létezése vízhez kötött. Az élet legalapvetőbb
feltétele a víz, ami egyben az élő sejt legtömegesebb
összetevője is. Egyszerre szerkezeti elem és közeg is.
Az élő sejten belül a vízmolekulák döntő hányada
makromolekulákhoz, leginkább fehérjékhez kapcsolt.
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2. Az élő sejt dinamikusan elkülönül a környezetétől, azaz
az összetétele eltér a környezete összetételétől.
3. Az élő sejt különbséget tesz két egyértékű kation a K+
és a Na+ ionok közt. Teszi ezt úgy, hogy sokszorosan
több K+ van bent, mint kint, viszont a Na+ az élő sejten
kívül tömegesebb, mint belül.
4. Az „élet kemizmusa” épp annyira szervetlen, mint
szerves.
5. Az élő sejt az összes összetevőit, beleértve önmagát
pontosan újra termeli (reprodukálja), ugyanakkor
változásra (differenciálódásra) is képes.
6. Az élő sejtnek (a ma élőknek) két óriás molekula
(makromolekula) rendszere van. A purin és a pirimidin
bázisokból felépülő polimer, a nukleinsavak és az
aminosavakból felépülő polimer, a fehérjék rendszere,
amelyek alapját adják annak, hogy az élő sejteknek két
memória tára van. A nukleinsavak bázis sorrendjéhez
kapcsolt, un. „lineáris” memóriatár. Ez a fehérjék
alapfelépítettségét, az aminosavak-sorrendjét határozza
meg. A második a „tér memória” („spatial memory”),
amely a dinamikusan egymáshoz kapcsolt fehérjékhez
kötött, s amely az élő sejteken belüli reakciók „tér –
idő” koordináták közti megvalósulását vezérli.
7. Az élethez folytonos energia utánpótlás szükséges. Az
élő sejtek „energia-gazdálkodása” sokrétű, viszont az
élet univerzális energiaforrása a Nap.
8. Az élő sejtek két fő csoportba sorolhatók aszerint, hogy
van vagy nincs sejtmagjuk. Az élőlényeknek is két fő
csoportja van, egysejtűek és többsejtűek. A többsejtűek
a maggal rendelkező sejtekből épülnek fel, de bennük
szoros együttélésben (szimbiózisban) egysejtűek
sokasága is él.
9. Az élő sejteknek (a ma élőknek) lipoidokban gazdag
perifériás zónájuk van, amelynek felépítettségére
számos elmélet született, s amelyet a „tudomány
nyelvén” sejtfelszíni lipoid membránnak neveznek. Az
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élő sejtek belsejében a sejtfelszínhez hasonló lipoid
gazdag
zónákkal
(membránokkal)
elkülönített
szervecskék (organellumok) vannak, de vannak lipoid
réteg (membrán) mentes, „csupasz” organellumok is.
Ilyenek pl. a fehérjéket újdonképző „gyárak”, a
riboszómák is.
10. Az egész élő sejt és az egyes összetevői különböző
mozgásokat végeznek. Azaz a sejtnek és a részeinek is
sajátos mechanikája van. Minden behatásra mindig az
egész sejt válaszol, akár átrendeződéssel, akár
mozgásállapot
változással,
akár
nagyságának
(volumenének) megváltoztatásával.
Összefoglalva, az élő sejt (mindegyik!) egyetlen közös
őstől származik és olyan programozott, fizikai, kémiai,
mechanikai (dinamikusan működő) rendszernek,
speciális gépezetnek fogható fel, amelyben a víz
egyszerre oldószer és egyszerre szerkezeti elem.

Víz molekula
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5. ábra. A víz molekula dipol karakterű, mert benne
a két hidrogén atom asszimetrikusan kapcsolódik az
oxigén
atomhoz.
Szent-Györgyi
Albert
megfogalmazásában a víz a legkülönlegesebb anyag
(szubsztancia) az egész univerzumban. (4)

6.

ábra.
A
periódusos
rendszer
első
oszlopában egymás alatt
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helyezkedik el a 22.9898 atomsúlyú nátrium (Na) és a
39.0983 atomsúlyú kálium (K). Az élő sejt
legalapvetőbb tulajdonsága, hogy különbséget tesz
közöttük. Felhalmozza a K-ot és kiszorítja magából a
Na-ot.

Technikailag az élő sejtek, élő szövetek víz és K, Na
tartalma könnyen, pontosan meghatározható. Ha súlyméréssel
meghatározzuk centrifugálással összetömörített sejtek vagy élő
szövet darabok súlyát (nedves súlyt), majd szárítással
eltávolítjuk az összes vizet (ezt laboratóriumi körülmények
között könnyen el tudjuk érni), s újabb súlyméréssel
meghatározzuk a víztelen súlyt (a száraz súlyt). A kettő
különbsége megadja a sejtek víztartalmát. A K és a Na
meghatározására is érzékeny, pontos mérő módszer, a
lángfotometria áll rendelkezésünkre. A két mért (víz tartalom és
K, Na tartalom) értéket általában (valószínűleg a
tudományosság látszatának kedvéért) elosztjuk. Ettől kezdve
egységnyi (kg vagy liter) vízben lévő K+-ionról és Na+-ionról,
vagyis vizes oldat koncentráció értékről beszélünk. Az élő
sejtekre általában, de a soksejtű élőlényeket, emlősöket, benne
természetesen a mi testünket felépítő 1014 nagyságrendű
sejtekre különösen is, az intracelluláris (sejten belüli) K+ = 140170mmol/kg vagy liter érték szerepel. A sejteken belül a Na+ =
5-15 mmol/kg vagy liter koncentráció értékek az elfogadottak.
Szemben az élő sejteket körülvevő oldat, az un. extracelluláris
víz, vagy szövettenyészetek esetében a tenyésztő médium K+ =
3,5-5mmol/kg és Na+ = 135-145mmol/kg koncentráció
értékeivel. Az így számított és egymással szembe állított
koncentráció értékek azt sugallják, hogy két eltérő
koncentrációjú oldat (sejten belüli és sejten kívüli) különül el
egymástól, nyilvánvalóan a sajátos sejtfelszíni membrán által.
Más megfogalmazásban, a számított értékek azt sugallják, hogy
az élő sejtek felszíni rétege (sejtfelszíni membránjuk) a K+ és
Na+-ionokra és valójában minden víz oldékony ionra,
molekulára egyenlőtlen megoszlást tart fenn az őket körülvevő
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oldattal szemben. Számszerűen 30-40-szer magasabb K+
koncentrációjú oldat lenne így bent, mint kint. Viszont 10-20szor magasabb a Na+ koncentrációja kint, mint bent.
Természetesen ez a feltevés csak akkor igaz, ha az élő sejten
belül a víz molekulák pont olyan fizikai-kémiai állapotban
lennének jelen, mint a sejten kívül, és mindkét víztérben (az
extracelluláris és az intracelluláris vízben) a K+ és a Na+-ionok
egyformán szabadon lennének oldva. Itt van az élő sejtekről
kialakult és ma általánosságban elfogadott és tanított, azaz
uralkodó nézet és sokak, köztük a saját kísérleteimmel is igazolt
tények közti alapvető ellentmondás. A tankönyvek, a vezető
folyóiratokban megjelenő tudományos közlemények döntő
többsége azt sugallja, hogy az élő sejtek belsejében szabad
elektrolit oldat van. A sejten belüli közeg neve, a „cytosol” név
is szabad sejten belüli, i.e. intracelluláris oldatot sugall. Azt
sugallja, hogy a víz úgy van jelen az élő sejten belül, mint kívül,
vagyis úgy, mint a folyókban, a tavakban, az esőben, a
csapvízben, vagy a kísérleti lombikokban. Továbbá azt, hogy a
sejten belüli K+ és Na+, együtt a beláthatatlanul sok vízoldékony
ionnal, molekulával a szabad intracelluláris vízben szabadon
van oldva. Tehát a mérési eredményekből számított
koncentráció értékek így a valóságot mutatják. Ehhez az
állásponthoz tartozik az a manapság már ténynek, tankönyvi
tételnek kezelt elmélet, feltételezés, miszerint a sejten belüli és
kívüli oldat összetételében mutatkozó eltéréseket a sejtek
felszínén lévő kettős lipoid rétegű membrán a különböző
csatornáival és pumpáival tartja fenn.
Ahogy már utaltam rá, ezzel az ún. többségi nézettel
szemben áll egy határozott kisebbség. Azok, akik a saját
kísérleti megfigyeléseikkel bizonyítják, hogy az élő sejteken
belül a víz molekulák nem szabadok, s az ionok, különösen a
K+- ionok nincsenek szabadon oldva a sejten belüli vízben.
Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a víz az élő sejten
belül nem csak, mint oldószer, hanem mint dinamikus
szerkezeti elem van jelen. A víz molekulák sajátos módon
kapcsolódnak a makromolekuláris rendszerekhez, különösen a
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speciális állapotban lévő (un. „élő állapotú” – „living state”)
fehérjékhez. Továbbá azt, hogy az ionok, különösen a K+-ionok
nincsenek szabadon oldva a élő sejten belüli vízben, hanem
rövid
távolságú
(„short-range”)
elektrosztatikus
kölcsönhatásban vannak a fehérjék kitüntetett, un. „magas
elektron sűrűségű” („high electron density”) helyeihez. (3, 4,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 29) A 45 éves kutatómunkám alapján
ehhez a kisebbséghez tartozom.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen a 3. éves
tanulmányaim befejezése után, 1962. őszén jelentkeztem
tudományos diákkörösnek a Kórbonctani Intézetbe. Az intézet
igazgatója Romhányi György professzor úr „bolondított” meg
az előadásain, a gyakorlatokon és a vizsgán feltett kérdéseivel,
tanító szavaival. Közvetlenül Jobst Kázmér professzor úrhoz,
akkor adjunktushoz lettem beosztva. Itt, ezen a helyen mondok
köszönetet mindkettőjüknek, hiszen szüleim, feleségem,
gyermekeim, családom, barátaim mellett ők ketten voltak az
életemet leginkább meghatározó személyiségek.
Az első feladatom az élő sejtek magjaiban a gének, a
DNS szerkezeti sajátosságainak vizsgálata volt a Romhányi-féle
precipitációs
toluidinkék
festés
után
polarizációs
mikroszkóppal. Az már tudott volt, hogy a sejtmagokból izolált
DNS fonalak intenzív kettős törést mutatnak. Ez a kettős törés
jelentősen felerősíthető volt különböző festékekkel, különösen a
Romhányi-féle precipitációs toluidinkék festéssel. Ép, intakt
sejtek magjain belül viszont, a DNS még a Romhányi-féle
festési reakció után sem mutatott kettős tőrést. Optikailag
izotróp volt.
Vizsgálatainkat elsődlegesen egy általunk bevezetett
módszerrel nyert preparátumokon, fedőlemezeken tenyésztett
egyrétegű (monolayer) sejtkultúrákon végeztük. (30) Ezeken a
preparátumokon a sejtek minden mechanikai behatás, metszés
nélkül, a legkülönbözőbb fixálás mellett, festetlenül és festés
után közvetlenül vizsgálhatók fénymikroszkópban, interferencia
mikroszkópban, polarizációs mikroszkópban és fluoreszcens
mikroszkópban is.
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7. ábra. Egyrétegű (monolayer) HeLa sejtkultúra fény és
polarizációs mikroszkópos felvétele. A sejteket szárításos
fixálás után a Romhányi-féle precipitációs toluidinkék
reakcióval festettük. Az össz. nagyítás 800x-os. (30)

Az itt bemutatott felvételen öt, un. interfázisban lévő
sejt mellett két sejt az oszlás fázisában, mégpedig metafázisban
látható. Az ugyanazon látótér polarizációs mikroszkópos
(keresztezett nikolok melletti – l. sötét háttér) felvételén azt
lehet megfigyelni, hogy az oszló sejtekben a kromoszómák
(pontosabban a kromoszómákban a DNS filamentumok) kettős
törők (fényesek). Az interfázisban lévő sejtek magjai
(pontosabban a sejtmagokban a DNS filamentumok) viszont
optikailag izotópok (sötétek). (A citoplazmában látható kettős
törés - fényes struktúrák - hátterében az RNS sajátos
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elrendeződése áll. Ez a megfigyelés nem tárgya a
székfoglalónak, külön tanulmányok része).
Az eredeti kérdés az volt, hogy miért izotróp a DNS az
ép, élő sejtek magján belül, mikor az izolált DNS fonalak
intenzív kettős törést mutatnak. A szövettenyészeteken végzett
vizsgálatainknál, az a további kérdés merült fel, hogy miért és
hogyan válik kettős törővé a DNS a sejtoszláskor a mitotikus
kromoszómákon belül. Úgy gondoltuk, közelebb kerülhetnénk
mindkét kérdés megválaszolásához, ha izolált sejtmagokon
végeznénk vizsgálatokat. Ekkor, vagyis a 60-as évek első
felében több sejtfeltárási, sejtmagizolálási módszer vált
ismertté.
Mindegyikhez
valamiféle
fizikai
behatást,
homogenizálást alkalmaztak. Nekünk viszont a fizikai
behatásokat kerülnünk kellett, mert azt találtuk, hogy a sejtek
enyhe fizikai sértésekor, pl. kenet készítése során is a
sejtmagok, ill. a bennük lévő DNS könnyen kettőstörővé válik.
Sőt, azt is bizonyítottuk, hogy amikor egy sejt elpusztul a
magja, ill. a magjában lévő DNS fonalak kettőstörőkké válnak.
Éppen
akkor,
amikor
1963-1964-ben
a
szövetkultúrákon a polarizációs mikroszkópos vizsgálatainkat
elkezdtük, jelentek meg az első közlemények ionos és nem
ionos detergensek alkalmazásáról a sejtfeltáró módszerek
hatékonyabbá tétele céljából. Kezdetben a homogenizáláshoz
használt oldatokba tették bele a detergenseket. Az egyik ilyen
közleményben, ahol egy speciális nem ionos detergenst
használtak (a detergens neve, „Nonidet P40” volt), az előállító
cég neve és címe is fel volt tüntetve. Azonnal írtam egy kérő
levelet a cégnek. Csodával határos módon, a „vasfüggönyön”
keresztül néhány hétre rá két tégely (beláthatatlanul sok kísérlet
elvégzéséhez elegendő) detergenst kaptam ajándékba. A
Nonidet P40 detergens, ami kémiailag polyoxoethylen
szobahőmérsékleten viszkózus folyadék. Vízben, fiziológiás só
oldatokban és cukor oldatban is tökéletesen jól oldódik. A
kísérleteinkhez a hivatkozott közleményt követve, mi is 0.10.2%-os koncentrációban használtuk.
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Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor először
(az ide vonatkozó közleményeket átvizsgálva, meglehetősen
nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy elsőként a világon) azt
láthattam, hogy minden mechanikai behatás nélkül a detergens
eltávolítja, „feloldja” a sejtmagok körüli citoplazmát. (31-35)
Lényegében azt észleltem, ami itt a 8. ábrán látható. Az új
módszert „in situ” sejtmag izolálási módszernek neveztük el és
ezen a néven közöltük is le.(31)

8. ábra Egy rétegű (monolayer) HeLa sejtek interferencia
mikroszkópos felvétele detergens kezelés előtt (élő állapot)
és 20 perces detergens (NP40) kezelés után. A detergenst
egy szövettenyésztő alap oldatban, Hanke’s oldatban
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oldottuk és 0.1% koncentrációban alkalmaztuk. Az itt látható
kísérletet perfúziós mikró kamrában végeztük. (x800)

A nem ionos detergensekkel (kezdetben Nonidet P40el, majd később Triton X 100-al) „lecsupaszított” sejtmagokon
számos kísérletet végeztünk és számos eredeti megfigyelést
tettünk. (33) Különösen izgalmasak, érdekesek és felettébb újak
voltak a polarizációs mikroszkópos vizsgálatokkal szerzett
megfigyeléseink.
Amikor
a
detergenst
fiziológiás
koncentrációjú (290mosmol) szövettenyésztő médiumban,
izotóniás pufferben, vagy egyszerűen csak NaCl és KCl
oldatban alkalmaztuk, a lecsupaszított sejtmagokban (kivétel
nélkül mindegyikben) a DNS intenzív kettőstörést mutatott a
Romhányi-féle precipitációs toluidinkék festés után (9. ábra)
(32, 34, 35)
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9. ábra. Nonidet P40 detergenssel izolált sejtmagok
fény és polarizációs mikroszkópos képe Romhányi-féle
precipitációs toluidinkék festés után (A detergens
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koncentrációja 0.1% volt, s Hanke’s oldatban volt
oldva) (x800)(34)

Amikor a detergenst 0.25-0.3 mol/l koncentrációjú
(290mosmol körüli) cukoroldalban oldva használtuk, a
citoplazma eltávolítása (a detergenses citolízis) ugyancsak
bekövetkezett. A sejtmagokon belül a DNS viszont optikailag
izotróp volt a Romhányi-féle precipitációs toluidinkék festés
után is. Viszont kettős törővé vált, ha az izolált (lecsupaszított)
sejtmagokat sóoldatba vittük át. Fordítva is igaz volt, izotróppá
vált a DNS, amikor a sóoldatból az izolált magokat cukor
oldatba tettük. Mindez azt mutatta, hogy az izolált sejtmagokon
belüli DNS polarizációs mikroszkóposan regisztrálható
szerkezetváltozása ionerősség függő és reverzibilis. Izotóniás
sóoldat és ugyancsak izotóniás cukor oldat különböző arányú
keverékeivel be is tudtuk titrálni azt a Na+, ill. K+ ion
koncentrációt, ahol a DNS polarizációs mikroszkópban
regisztrálható reverzibilis szerkezet változása, azaz izotrópból
anizotróp és vissza, bekövetkezik. Az a kation (Na+, K+)
koncentráció érték, ahol a sejtmagok intenzív kettőstörőkké
váltak, azaz az összes mag struktúrákban a DNS anizotróppá
vált 70 mmol/l körüli össz kation (K+ vagy Na+, vagy K+ és Na+)
koncentrációnál volt. Érdekes kiegészítő megfigyelésünk, hogy
a magvacskákat (nukleoluszokat) körülvevő, un. „nucleolus
associated” chromatinban a DNS 70 mmol/l koncentrációnál
valamivel alacsonyabb ionerősségnél vált kettőstörővé.(32,34)
A DNS ionerősségtől függő reverzibilis szerkezet változását,
vagyis az izotróp/anizotróp átmenetet cukor oldatban (detergens
nélkül) izolált thymus sejtmagokban is megfigyeltük. (10. ábra).
A thymus lymphocyta sejtmagokon belüli DNS ionerősségtől
függő reverzibilis szerkezet változása (izotróp/anizotróp
átmenet) pont azoknál a koncentráció értékeknél következett be,
mint a detergenssel izolált szövettenyészeti sejtmagok esetében.
(35)
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10. ábra Cukor oldatban, detergens nélkül izolált, majd
Hanke’s oldatba átvitt thymus limphocyta sejtmagok fény
és polarizációs mikroszkópos képe a Romhány-féle
precipitációs toluidinkék festés után. (x800) (35)

Az időpont, 1962. ősze, amikor a sejtmagokon belüli
DNS szerkezeti sajátosságainak kutatását, mint tudományos
diákkörös a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani
Intézetében elkezdtem, különös időpont volt. Ekkor, 1962.
decemberében kapta meg Francis Harry Compton Crick, James
Dewey Watson és Maurice Hugh Frederick Wilkins a
fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a DNS kettős spirál
szerkezeti modell kidolgozásáért. A DNS modell leírása
jelentős tett volt. Ugyanakkor mind a mai napig folyik a vita,
kik érdemelték volna meg inkább a Nobel-díjat a génekkel, a
DNS-sel kapcsolatos kutatásaikért, felfedezéseikért, mint ők
hárman. Talán nem is annyira az a kifogás, hogy miért kapott ez
a 3 kutató Nobel-díjat, hanem inkább az, hogy a többi döntő
felfedezésért, amelyek nélkül se a DNS modellt
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megszerkeszteni, se arra a tudásra szert tenni, amit ma a
génekről tudunk, tanítunk, nem lehetett volna, miért nem
osztottak ki további Nobel-díjakat. A döntő felfedezések sora,
amelyekért a jelentőségük miatt feltétlenül Nobel díj járt volna,
két olyan felfedezővel, Robert Brown-al és Friederick
Miescher-rel kezdődik, akik természetesen azért nem kaptak
Nobel-díjat, mert nem is kaphattak, mivel jóval a Nobel-díj
alapítása előtt tették, s közölték felfedezéseiket. A
sejtmagokkal, s indirekt módon a DNS-el kapcsolatos első
lényeges felismerés Robert Browné, aki 1831-ben előadta és
1833-ban először írta le, nevezte el a sejtmagot, a nucleus-t,
mint az akkori fénymikroszkópban is látható, bázikus
festékekkel festhető, sejten belüli testecskét, organellumot. Az
igazság az, hogy valószínűleg legelőször Antony van
Leeuwenhoek 1682-ben, az általa készített mikroszkópban
egysejtű élőlényeket vizsgálva figyelte meg és rajzolta le a
sejtmagot. Sőt, Franz Bauer növényi sejtekben, mint azok
jellegzetes alkotóját rajzolta le a magjukat, azonban a név
adása, s az, hogy bázikus festékekkel festődnek, Brown nevéhez
kapcsolt, az ő érdeme. A második döntő felfedezés a svájci
kutatóé, Friederich Miescheré. Ő volt az, aki 1869-ben elsőnek
izolált fonalakat a sejtekből. Mivel felismerte, hogy ezek a
fonalak a sejtek magjából származnak, „nuklein”-nek nevezte
el. Az izolált „nuklein” fonalak kémiai összetételét, vagyis azt,
hogy cukrot, pentózt és bázisokat (purin és pirimidin bázisokat)
valamint foszfátot tartalmaznak, Phoebus Aaron Theodore
Levene írta le először 1919-ben. Tehát ezért a felfedezésért már
lehetett volna, sőt jelentősége miatt kellett is volna Nobel-díjat
adni. Az első röntgen diffrakciós felvételt az izolált „nuclein”ről (DNS-ről) William Thomas Astbury készítette 1937-ben.
Azt, hogy baktériumok fertőző képességéért egy átvihető anyag
„transforming
principle”
felelős
1928-ban
elvégzett
kísérleteiben Frederich Griffith bizonyította először. A teljes
bizonyságot Oswald Theodore Avery és munkatársai 1949-ban
szolgáltatták arra, hogy Griffith kísérleteinél a transzformáló
anyag („transforming principle”) DNS. Ők se kaptak Nobel-
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díjat, pedig az élettudomány terén aligha van ennél jelentősebb,
fontosabb felfedezés.
Még két lényeges felfedezést, ill. személyt kell a DNS
kettős spirál kimunkálása szempontjából megemlíteni.
Általános vélemény ugyanis, hogy az ő felfedezéseik nélkül a
DNS kettős spirál modellt lehetetlen lett volna kidolgozni, s
valóban ezekre a felfedezésekre építve született meg a modell.
A két meghatározó felfedező: Rosalind Elsie Franklin és Erwin
Chargaff. Franklin kisasszony röntgen krisztalográfiai
vizsgálatait vírus DNS mintákon végezte. Megfigyelései tették
először kétségtelenné a DNS kettős spirál alapszerkezetét.
Chargaff pedig a bázis párosodást bizonyította egyértelműen.
Ugyan Levene vizsgálatai már felvetették, de a kétségtelen
bizonyítékokat Chargaff adta az adenin-thimin (AT) és a
guanin-citozin (GC) bázis párosodásra. A DNS fonalak belső
rendeződésének,
szerkezetének
a
hidrogén
hidakkal
összekapcsolt bázis párok és kívül a foszfát csoportokkal
összekapcsolt cukor (dezoxiribóz) az alapja, lényege. Mindez
azt jelenti, hogy 1962-ben és a rákövetkező 6-7 évben, amikor a
sejtmagokra
vonatkozó
polarizációs
mikroszkópos
vizsgálataimat végeztem, már tudott volt, hogy az információt,
az örökletes tulajdonságokat átvivő anyag (a gének) nem más,
mint a dezoxiribonukleinsav makromolekula, a DNS.
Kémiailag három fő alkotója van: 1., bázisok (purin és
pirimidin), 2., cukor, pentózok, ribóz és dezoxiribóz, 3., foszfát.
Szerkezetét tekintve kettős spirálban elrendezett fonal, ahol a
bázisok törvényszerű párosításban hidrogén hidakkal vannak
összekapcsolva. A bázisokhoz kapcsolódó dezoxiribóz
molekulák a 3. és 5. szénatomjaival váltakozva, foszfáttal
vannak stabilizálva, lánccá fűzve úgy, hogy minden foszfátból
egy szabad negatív csoport nyúlik ki a láncból. Innen ered a
DNS lánc negatívitása, vagyis bázikus karakterű festék
molekulákkal történő festhetősége. A DNS polimér (fonal) 2226 Ångström (2,2-2,6 nanométer) széles. Egy-egy ismétlődő
egység, nukleotida (bázis-cukor-foszfát) átmérője 3,3
Ångström. Tudott (meghatározható), hogy az egyes fajok
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sejtmagjaiban mennyi DNS, hány bázis (nukleotida) van és az
is, hogy a DNS kromoszómákba rendezett. Tehát a
sejtmagokban annyi folytonos DNS fonal van, ahány
kromoszóma. Az egyes kromoszómákon belüli DNS fonal
hossza éppen az elmondottakból, a meghatározható nuklotida
számból és átmérőjükből, megítélhető. Az ide vonatkozó
közlemények, és a tankönyvekben szereplő adatok szerint, a
különböző soksejtű élőlények sejtjeinek egyes kromoszómáiban
lévő DNS fonalak hossza 3-6 cm is lehet. Az emberi (human)
sejtek magjaiban, 46 kromoszómával számítva, a DNS fonalak
össz hossza 1,5-3 m-nek ítélhető. Ebből következik, hogy 40-45
évvel ezelőtt, amikor a polarizációs mikroszkópos
vizsgálatainkat végeztük, de valójában ma is, a legnagyobb
talány, hogy a 1.5-3 méter össz (kromoszómaként 3-6 cm)
hosszúságú DNS fonalak, hogyan lehetnek elrendezve,
bepakolva a 4-5 mikrométer átmérőjű lymphocyta magokban
vagy a 10-15 mikrométer átmérőjű szöveti, kísérleteinknél,
szövettenyészeti
sejtek
magjaiban?
A
polarizációs
mikroszkópos észleleteink még fokozták a talányt. Hogyan
lehet visszafordítható módon (reverzibilisen) kettőstörő,
optikailag anizotróp a DNS az oszló sejtek kromoszómáiban és
az izolált sejtmagokban a 70mmol/l össz kation (K+ + Na+)
ionkoncentrációnál? A DNS melyik szakaszán és hogyan
következik be a polarizációs mikroszkópban oly élesen
felismerhető, reverzibilis szerkezet változás, amikor a magok és
a kromoszómák méretében, alakjában lényeges változást nem
észleltünk a párhuzamos fénymikroszkópos vizsgálatok során?
A tanácstalanságunk miatt az első közleményeinkben nem is
tettünk, mert nem is tehettünk mást, mint csupán leírtuk a
jelenséget és felhívtuk a figyelmet a DNS-hez kapcsolódó
fehérjék
esetleges
szerepére
az
általunk
észlelt
szerkezetváltozásokban és általában a sejtmagon belüli DNS
strukturális és funkcionális organizációjában.
A DNS fonalak sejtmagon belüli elrendezésére
vonatkozó, ítéletem szerint legalapvetőbb felfedezést, egy akkor
fiatal, velem egyidős házaspár, Ada és Donald Olins tették
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1972-74-ben. Személyesen is találkoztam velük 1973. tavaszán
egy konferencián Getlinburgban, Tennesse államban, USA. A
nagyszerű felfedezésüket, még közlés előtt, ott, ezen a
konferencián mutatták be először. (A közleményük, amelynek
címe: „Spheroid chromatin units - nu bodies”, 1974-ben a
Science folyóiratban jelent meg). Az elektron mikroszkópos
felfedezésük lényege, hogy a DNS fonalak alap elrendeződése
az élő sejtek magján belül olyan, mint a „gyöngyök zsinóron”
(„beads on a string”). Nemhogy Nobel-díjat nem kaptak a
felfedezésükért, hanem, ahogy ez sokszor megtörténik, még
nem is az ő elnevezésük, hanem az utánuk vizsgáló, P. Oudet
által adott név, a „nucleosoma” lett a „gyöngyök” („beads”)
neve. (23, 37) A „gyöngyök” valójában hiszton fehérjék (az 5
hiszton közül 4, párosával), azaz oktamér (8-as), amely köré a
kettős szálú DNS kétszer van rácsavarodva. Az a felfedezés,
hogy a DNS fonalak kétszer rátekerednek a hiszton fehérje
oktamerekre és ezek egymást követik, valamint az a tény, hogy
ez az alapszerkezet az oszló kromoszómákban is megmarad,
arra sarkalt bennünket, hogy a polarizációs mikroszkópos
észleleteinket egy új modellbe foglaljuk össze (l. 11. ábra). (40,
41) A modellünk lényege, amely ítéletünk szerint jól jelzi a
valóságot, az, hogy a polarizációs mikroszkópos vizsgálatok
során észlelhető reverzibilis szerkezetváltozás az ún. „linker”
DNS-en, azaz a „gyöngyöket” a nucleosomákat összekötő DNS
szakaszokon következik be. Ugyanis, ha a hiszton oktamérekre
csavarodott DNS kötődése stabil, mint, ahogy valóban az, a
szerkezet változás csak ezen a DNS szakaszon következhet be!
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11. ábra DNS sejtmagon belüli szerkezet
változásának
modellje
a
polarizációs
mikroszkópos észleleteink alapján (40)

A modell fő értéke, hogy elfogadható magyarázatot ad a
tényre, nevezetesen arra, hogy a DNS reverzibilis
(visszafordítható) módon kettőstörővé válhat a mitotikus
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kromoszómákban és az izolált sejtmagokban is a kritikus
70mmol/l körüli egyértékű kation koncentrációnál. A hiszton
oktamérekre, nucleosomákra felcsavarodott DNS, mivel a
kötődése ezekhez a fehérjékhez erős, nem disszociál le a
kísérleteinkben használt, un. fiziológiás ion erősségnél. Így a
nucleosómákra rácsavarodott DNS nem játszhat szerepet az
általunk észlelt kettőstörésben, sem a kromoszómákban, sem az
izolált sejtmagokban. További szempont még ahhoz, hogy a
polarizációs mikroszkópban kettőstörő struktúrát észleljünk, a
fénymikroszkóp feloldási határát, azaz 0,1 mikrométer (100
nanométer) hosszúságot elérő/meghaladó fonalas (lineáris)
elrendezésű struktúra kell. Az egyes „linker” DNS szakaszok
ugyan rövidek (általában nem hosszabbak, mint 5-15
nanométer), viszont mód van rá, és bizonyosan ez a valóság,
hogy több „linker” DNS egy vonalba van rendezve. Ezt a
„rendezést”, mint ahogy a sejtek magjában minden más
rendeződést is elsődlegesen a magmátrix fehérjék
„vezérelhetik”. A magmátrix fehérjéknek bizonyítottan
meghatározó szerepük van a chromatin átrendezésében, pl. a
magvacskák (nucleolusok) kialakításában is, de sejtosztódáskor
a kromoszómák mozgatásában is. Túl ezen, a modellünk másik,
talán az előbbinél is fontosabb üzenete, hogy a „linker”
régióban a H1 hiszton fehérje a sajátos tulajdonsága, a kettős
disszociációs karaktere által valóban szerepet játszhat a
„folding-unfolding”, a DNS 70 mmol/l kation koncentrációnál
bekövetkező, a polarizációs mikroszkópban jól megfigyelhető
„összehajtogatott-kinyúlt” szerkezet változásában. Mindebből
arra a bizonyosságra lehet, sőt kell eljutni, hogy az élő sejtek
magján belül a DNS mentén nincs egy állandó 150-170 mmol/l
egyértékű kation (K+ + Na+) koncentrációjú szabad elektrolit
oldat. A DNS, a gének nincsenek állandóan kitéve egy ilyen
szabad elektrolit oldat hatásának. Nem „fürdenek” egy 150-170
mmol/l K+-ion koncentrációjú szabad elektrolitban. (41, 42)
Ellenkezőleg, kell lenni egy lokális „víz struktúra, szabad ion
szint” szabályozó mechanizmusnak. Ez a szabályozó
mechanizmus pedig nem lehet máshoz rendeltek, mint a nagy
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mennyiségben jelen lévő, ún. „lazán kötött” („loosely bound”)
magfehérjék csoportjához. Ezeknek a „lazán kötött”
magfehérjéknek mi egy új nevet, „ion-zsilip” fehérjék („ionsluice” proteins) elnevezést javasoltunk. (41-43)
A „lazán kötött” sejtmag fehérjék, az un. interfázisban (G1,
S, G2 sejt ciklus fázisokban) nagy mennyiségben vannak a
sejtmagokban, viszont sejtoszláskor (M fázisban) elhagyják a
kromoszómákat. Ezzel, a feltevésünk szerint, megteremtődik a
lehetőség, hogy a DNS közvetlen közelében, pontosabban a
nucleosomákat összekötő, ún. „linker” DNS-nél lokálisan,
mikró környezetben a 70mmol/l kation (K+ + Na+)
koncentrációt meghaladó koncentrációjú szabad elektrolit
lehessen, amelynek hatására bekövetkezik a szerkezetváltozás, a
DNS kinyúlása („unfolding”), azaz az izotrópból anizotróppá,
kettős törővé válás. Mindebből következik, hogy a polarizációs
mikroszkópos
észleleteinket
meglehetősen
jelentősnek
tarthatjuk, akkor is, ha mindezidáig nem kellően köztudottak,
nem kellően idézettek. Ugyanis, mind a mai napig ezek a
vizsgálataink az egyedüli bizonyítékok arra, hogy sejtoszláskor
nem csupán kondenzálódik a chromatin, hanem a DNS alapvető
szerkezet
változása
is
bekövetkezik.
A
normál
fénymikroszkópban és az elektronmikroszkópban csak az
összetömörülést, a kondenzálódást lehet regisztrálni, a DNS
belső szerkezet változását egyedül csak a mi polarizációs
mikroszkópos vizsgálataink bizonyítják. Továbbá mind a mai
napig nincs magyarázat arra, hogy a sejtoszlás kb. 1 órás fázisa
(az M fázis) alatt, miért van teljes „genetikai csend”. A
sejtbiológiai
kutatás
egyik
legszilárdabb,
ma
is
megmagyarázhatatlan felismerése, amit radioaktívan jelzett
bázisokkal (nukleotidákkal) bárki ellenőrizhet, hogy a sejtoszlás
1 órás fázisában (M fázis) se DNS, se RNS újdonképződés
nincs, holott a szükséges feltételek, a templát is (a DNS) és a
szükséges enzimek is bőségesen jelen vannak az osztódó
sejtekben is. A véleményünk szerint (ez olvasható ki a rajzolt
modellünkből is) a „zsilip”, az („ion-sluice”), vagyis a lokális
„ion szint szabályozó rendszer”, a lazán kötött” sejtmag
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fehérjék a mitotikus kromoszómákban és az izolált
sejtmagokban 70mmol/l egyértékű kation koncentráció felett
ledisszociáltak, nincsenek a linker DNS-en. Ennek
következtében ezen a szakaszon, lokálisan, mikró dimenzióban
már lehet 70mmol/l kation koncentrációt meghaladó, akár 120170 mmol/l (az élő sejtek belső milliőjére számított)
koncentrációjú szabad elektrolit. Ennél, a 70 mmol/l értéket
meghaladó lokális kation koncentrációnál az amino-carboxyl
csoportok szétkapcsolódhatnak, disszociálódni képesek, azaz a
DNS-t és RNS-t szintetizáló „szerelő lánc” fehérje komplexek
szét lehetnek kapcsolva és fordítva összekapcsolódhatnak
lokálisan, ha a szabad ionszint lokálisan a kritikus 70 mmol/l
koncentráció érték alá csökken. Ebből következik, hogy a
„lazán kötött” fehérjék az „ion zsilip” tulajdonságukkal, vagyis
a víz és K+ kötő képességükkel vezérelni képesek a „DNS és
RNS szintetikus aparátus” tér és idő koordináták közti
létrejöttét. Tehát magát a DNS és RNS tér-idő koordináták közti
újdonképződését.
Összegezve a kutató munkám első, 6-8 éves fázisát, vagyis
a DNS sejtmagon belüli szerkezeti sajátosságainak polarizációs
mikroszkópos vizsgálatát, arra a lényegi bizonyosságra
jutottam, hogy a DNS fonalak, a gének az élő sejtek magjain
belül „nem fürdenek”, nincsenek, nem lehetnek kitéve, egy 140170 mmol/l kation (K+ + Na+) koncentrációjú szabad elektrolit
oldatnak. Ekkor ugyanis a DNS fonalak soha nem lehetnének
izotrópok a polarizációs mikroszkópban! Így arra a
következtetésre kellett jutnunk, hogy a DNS közvetlen
közelében van, kell lenni valamiféle „ion-szint szabályozó”
mechanizmusnak. A sejtmagon belül a DNS, pontosabban a
DNS-hiszton komplex közvetlen közelében a „lazán kötött”
magfehérjék látszottak számunkra elsősorban felelősnek a
lokális „szabad ion-szint” szabályozásáért. De ismerve a
sejtmagok szerkezetét, a mag membrán nagy pórusait, bizonyos
volt és bizonyos ma is, hogy a sejtmagokon belüli „szabad ionszint szabályozás” nem lehet elválasztott az egész élő sejten
belüli szabad ion-szint szabályozástól. Tehát már a
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kutatópályám első éveiben világos volt számomra, hogy a kettőt
együtt kell nekem is kutatnom. Valójában ezt tettem egész
életemen át. Mindenesetre az első és legfontosabb feladat az
volt, hogy a „lazán-kötött” („loosely-bound”) sejtmag
fehérjékről minél többet megtudjunk. Közülük legalább egyet
specifikusan is vizsgálhassunk. A „lazán kötött” sejtmag
fehérjék vagy közülük egynek a kutatását nevezhetem a kutatói
életpályám második fázisának. Bizonyítja ezt az is, hogy az
orvostudomány doktora fokozat elnyeréséért 1985-ben írt
értekezésem címe: „A lazán kötött sejtmag fehérjék biológiai
sajátosságai”. (41)
Mielőtt azonban a „lazán-kötött” sejtmag fehérjékre és a
sejten belüli K fizikai-kémiai állapotára és az intracelluláris víz
struktúrákra
vonatkozó
vizsgálataimat
részletesebben
bemutatnám,
egy
jelentősnek
ítélhető
„kutatási
melléktermékemről” szeretnék számot adni.
Már több, mint 3-3,5 év telt el, hogy 1964-ben először a
Nonidet P40 detergenssel, minden mechanikai behatás nélkül,
az egyrétegű (monolayer) struktúrákon, mikroszkóp alatt
közvetlenül is megfigyelhetően (lásd. 8. ábra), leoldottuk a
citoplazmát a sejtmagok körül, amikor egyszer csak,
villámcsapásként vetődött fel bennem a kérdés: „de miért
maradnak a sejtmagok a helyükön, ha eltávolítottuk körülöttük
a citoplazmát?” „Mi tartja az izolált sejtmagokat a helyükön?”
A kérdésre megfelelő választ találni nagyon kritikus volt, hiszen
már le is közöltük, hogy egy új, ún. „in situ” sejtmag izolálási
módszert fedeztünk fel. (31) A kínzó kérdés felvetődését
követően, különböző festésekkel a kísérletek egész sorát
végeztem el, hogy végül is megtaláljam mi tartja az izolált
sejtmagokat a detergens kezelés, azaz a citoplazma detergenses
eltávolítása után is a helyükön. A fénymikroszkópos
vizsgálatok az egyes festések után rendre eredménytelenek
voltak. Detergens kezelés és festés után fénymikroszkópban a
magok izoláltnak, csupasznak, azaz „tisztának” mutatkoztak.
Ekkor az az ötletem támadt, hogy a DNS és RNS elkülönítésére
használt acridine-orange festéket, ill. festési eljárást próbáljam
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ki. Azt a módosítást alkalmaztam, hogy a festést a szokásos
hidrogén ion koncentráció (pH 3.5-4) mellett magasabb pH
értéknél is elvégeztem. Megfestettem a detergenssel kezelt
egyrétegű sejtkultúrákat, majd egy Zeiss gyártmányú (keletnémet) fluoreszcens mikroszkópban vizsgáltam. Már az első
preparátum vizsgálatakor lenyűgöző, döbbenetes látványban
volt részem! Úgy gondolom ez volt életem talán
legnagyszerűbb kutatói élménye. A zölden fluoreszkáló
sejtmagokat rozsdabarna három dimenziós vékony fonal hálózat
vette körül. (44) A mikrométer csavar változtatásával a hálózat,
mint egy három dimenziós „pókháló” tárulkozott fel. A hálózat
a sejtmagok körül éppen akkora volt, mint a sejt. Sajnos, abban
az időben csak gyenge minőségű fekete-fehér felvételre volt
lehetőségem. Így a felvétel, amit akkor készítettem nem adta,
nem adja vissza teljességgel az élményt, a valóságot. Mégis a
tény, az tény. Az a fluoreszcens mikroszkópos felvétel, amit a
12. ábrán lehet látni az első kép a világon a három dimenziós
detergens rezisztens citoszkeletonról, az élő sejten belüli, a
detergens kezelés után visszamaradó, a sejtmagot kipányvázó
háromdimenziós fehérje vázról.
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12. ábra Monolayer HeLa HeLa sejtkultúra
Hanke’s oldatban oldott 0.1% Nonidet P40
kezelés és acridine-orange festés után.
Fluoreszcens mikroszkópos felvétel x800

Bizonyítottuk (tripszin emésztéssel), hogy a
sejtmagokat helyben tartó hálózat valóban fehérje, amely
alkalikus közegben (pH8 felett) fehérje emésztő enzimek nélkül
is szétesett. A magok leúsztak a fedőlemezekről. Sajnos a
detergens kezelés után visszamaradó fehérje vázra vonatkozó
észleletünket nem közöltük le azonnal. Ugyan benne van az
1972-ben írt, „Adatok az izolált sejtmagok chromatin
struktúráinak felépítéséhez” című kandidátusi értekezésemben,
(35) közlésre először csak az amerikai tanulmányutam
(1972/73) után, 1975-ben küldtük be a Nature-hoz. Kár, hogy a
Nature nem közölte le, hanem speciális sejtbiológiai
folyóirathoz ajánlotta. Még ebben az évben, 1975-ben ugyan
megjelent a közleményünk a Histochemistry folyóiratban, ez
azonban már nem volt elég ahhoz, hogy a detergens rezisztens
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citoszkeleton felfedezéséért, első megfigyeléséért az elismerést
a tudományos irodalomban teljességgel mi kapjuk meg. Az
észlelés után nyolc év késéssel jelent meg a közleményünk,
mégis, a jelek szerint nem csak maga az észleletünk az első,
hanem a késés ellenére a miénk az első híradás is a sejtmagokat
„kipányvázó” detergens rezisztens citoszkeletonról. (44)
Speciális ellenanyagokat használva, az egyik legrészletesebb
leírás a sejtek fehérje vázáról, vagyis a detergens rezisztens
citoszkeletonról Mary Osborn-tól származik. Az 1977-ben
megjelent közleményükben korrektül utalnak rá, hogy a váz
első megfigyelése, „felfedezése” a mi érdemünk. (45) Tőle
kaptam ajándékba a 13. ábrán látható felvételt.
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13. ábra Mary Osborn ajándéka. Detergens rezisztens
citoszkeleton, cytokeratin. Monolayer epiteliális
sejtek detergens kezelés és fluoreszcein izocianáttal
konjugált anticytokeratin festés (reakció) után.
Fluoreszcens mikroszkópos felvétel (x800)
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Akár ezt, Mary Osborn felvételét nézve, akár a
citoszkeleton 3 fő összetevője, a mikrotubuláris rendszer, a
közti (intermediate-, 100 Å átmérőjű) filamentumok vagy az
aktin tartalmú mikrofilamentumok közül bármelyiket feltüntető
képeket nézve, az a kérdés tolul mindig elém, s gondolom
mindenki elé, hogy hol van, hová képzelhető el a sejtfelszíni
kettős rétegű lipoid membrán? Nézve az egymásba átnyúló
fonalakat hova képzeli, hova képzelheti el bárki a sejtfelszíni
folytonos kettős lipoid rétegű membránt? Azok, akik hirdetik,
azok, akik hiszik azt az elméletet, hogy az élő sejteket egy
folytonos kettős rétegű lipoid membrán veszi körül, vajon
hogyan szemlélik ezeket a képeket? Hiszen nyilvánvaló, hogy
egymásba átérő finom fehérje hálózat kapcsolja egymáshoz a
sejteket. Lehetetlen, hogy az élő sejtek folytonos lipoid
membránnal be lennének zárva, hogy a folytonos fehérje
hálózaton keresztül ne kommunikálnának, ne „beszélgetnének”
egymással az élő sejtek.
Néha arra gondolok, mi lett volna, ha az izolált
sejtmagokat a fedőlemezhez kapcsoló fehérje mátrix
felfedezésekor, 1968 őszén, irányt váltok? Ha felhagyok a
„lazán kötött” sejtmag fehérjék és az intracelluláris ion-milliő
szabályozás kutatásával? Ha a detergens rezisztens
citoszkeleton kutatására térek át? Bizonyára lennének róla
további saját felismeréseim. Talán ismertebb lennék, hiszen első
felismerésével jóval megelőztem azokat, akiknek a nevéhez
rendelik ma általában, a detergens rezisztens citoszkeleton
felfedezését. Ami elgondolkodtat, hogy a rengeteg nagyszerű
részlet, a gyönyörű képek, amiket a sejtvázról az elmúlt 40
évben közöltek, nincs értékén kezelve. Nincs az értékének,
jelentőségének megfelelően bemutatva a diákoknak oktatott
tananyagban. Létezése tény akkor is, ha az élő sejteken belül
bizonyosan nem úgy van jelen, mint, ahogy a detergens kezelés
és valamelyik fluoreszcens immunreakció után feltárulkozik.
Egy biztos, a citoszkeleton felfedezése után az élő sejtről
kialakított és oktatott kép, a folytonos kettősrétegű lipoid
membránnal körülvett szabad oldat, cytosol kép, a
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tankönyvekben nem változott! Vajon miért? A valóság, a sejten
belüli folytonos fehérje váz felfedezése érthetetlen módon nem
változtatta meg a nyilvánvalóan téves, hamis uralkodó sejt
szemléletet. Miért? Állandóan ezt kérdezem én is. Miért nem?
Pontos válaszom nincs, de meg vagyok arról győződve, hogy
mindkettő, az élő sejtekről és az emberi személyről a tudomány
nevében, a tudomány világában kialakított hamis elmélet
kavalkád, nagyban felelős az élővilág és maga az emberiség
ellenes ártásokért, a nagy bajokért, amibe az emberiség
mostanra belesodródott.
Nem tértem le a választott kutatási útról, az élő sejtek
belső ion-miliőjének kutatásáról, s ezt nem bánom, a sok-sok
kudarc ellenére nem bántam meg.
A kutatómunkám második fázisában, lazán kötött
sejtmag fehérjékre irányuló vizsgálatainknál, először az
interferencia
mikroszkópos
módszer
segítségével
meghatároztuk ugyanannak a sejtmagnak az össz szárazanyag
tartalmát az élő, intakt sejten belül, majd a citoplazma
detergenses eltávolítása után. (33) Amikor detergenst
szövettenyésztő oldatban, vagy fiziológiás só oldatban oldottuk,
a maganyag vesztesége 65-70%. Cukor oldatban ez a veszteség
kisebb, 50% körüli volt. Kiegészítő vizsgálatokkal
bizonyítottuk, hogy a detergenses citoplazma eltávolítás során
nincs DNS veszteség. Az intakt sejtek magjában a DNS
tartalom pont annyi, mint a citoplazma eltávolítása után az
izolált magokban. A jelentős, 50-70%-os maganyag veszteség
lényegében fehérje veszteség. Ugyan a magok RNS tartalmának
fele eltávozik az izolálás, azaz a detergenses citolizis során, az
alacsony mennyiségük miatt a sejtmagok össz szárazanyag
tartalmának csökkenésében az RNS veszteség nem játszik
meghatározó szerepet. A sejtmagokból eltávozó fehérjék egy
részét az ide vonatkozó irodalomban szabadon oldott, „nuclear
sap” fehérjéknek tekintik. Hogy a teljes maganyag 70%-át
kitevő fehérjék valójában hogyan vannak jelen, hogyan
kapcsolódnak egymáshoz és a sejtmagok fix struktúráihoz,
vitatható. Egy biztos, nem szabadon diffundálnak, de a
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kapcsolódásaik, a kötődésük, a sejtmagokon belül, éppen a saját
megfigyeléseinek alapján is állítható, nem egységes. (41-43) Az
a frakció, amelyik a sejtmagokban maradt, amikor a detergens
izotóniás cukor oldatban volt oldva, de kioldódott izotóniás só
oldatban, nyilvánvalóan erősebben kapcsolódott a sejtmagok
chromatin struktúráihoz, mint azok, amelyek már az apoláros
cukor oldatban is kioldódtak. Találtunk is egy fehérjét, az SV40
vírus indukált tumor sejtek magjában lokalizálódó, tumor
specifikus fehérjét, a 80.000 dalton mólsúlyú nagy T-antigént,
amelyről, ahogy a következőkben kimutatásra kerül, mi
bizonyítottuk, hogy a „lazán kötött”, („loosley bound”) sejtmag
fehérjék csoportjába tartozik. (46) Ezzel nem csak az érdem volt
a miénk, a bizonyosság, hogy a T-antigén a „lazán kötött”
magfehérjék csoportjába tartozik, hanem vizsgálata által
mélyebb betekintést is nyertünk ezen sejtmag fehérjék
funkciójába, ill. „eszközt” találtunk a munka elméleteink
(munka hipotéziseink) helyességének vagy helytelenségének
eldöntéséhez.
Az SV40 vírus indukált daganat sejtek T-antigén
sejtmag fehérjéivel kapcsolatos kutatásainkat 1973. tavaszán
Janet Butel professzor asszonnyal Houstonban (USA) a Baylor
College of Medicine-n kezdtem el. Ő ennek a kutatási
területnek az egyik elindítója, legismertebb személyisége. A
professzor asszonynak az SV40 vírussal indukált tumorokból
átoltható szövetenyészete, monolayer sejtkultúrája volt,
amelynek a H-50 jelzést adták. Ha ezeket a sejteket fiatal, 4
hetesnél nem idősebb hörcsögök bőre alá oltottuk, megtapadtak
és belőlük gyorsan növekvő daganatok fejlődtek ki. A
daganatok kifejlődésének ideje alatt a hörcsögök vérében a
tumor specifikus sejtmag fehérje, a 80.000 dalton mólsúlyú
nagy T-antigén ellen ellenanyag, antiglobulin halmozódik fel.
Így a tumoros hörcsögök vér plazmája (széruma) (első antitest)
és fluoreszcein izocianáttal jelzett anti hörcsög immunglobulin
(második antitest) felhasználásával kitűnő módszer állt
rendelkezésünkre a T-antigén fluoreszcens mikroszkópos
vizsgálatára. Már az első megfigyelések nagyon biztatóak
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voltak. Ugyanis, ahogy reméltük, ill. feltételeztük, a két lépcsős,
un. indirekt immunfluoreszcens vizsgálatainkban azt találtuk,
hogy a T-antigén jelen van az interfázis sejtmagokban, viszont
elhagyja a kromoszómákat a sejtoszlás fázisában. Ekkor a
citoplazmában lesz kimutatható (lásd 14. ábra).
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14. ábra H-50 sejtkultúra indirekt immunfluoreszcens képe. Az első antitest tumoros hörcsög vér
széruma, ill. a benne lévő anti T-antigén globulin. A
második antitest fluoreszcein izothiocyanáttal
jelzett, nyúlban termelt anti-hörcsög immunglobulin
(IgG) (x800)

Azt, hogy az SV40 vírus indukált tumor sejtek
magjában lévő nagy T-antigén fehérje valóban a lazán kötött
(„loosely bound”) sejtmag fehérjék csoportjába tartozik még
Houstonban bizonyítottuk. A T-antigén alacsony ionerősség
mellett, izotóniás cukor oldatban, a citoplasma detergenses
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eltávolítása után is, az izolált sejtmagokban maradt. Viszont
Hanke’s oldatban, vagy bármely izotóniás (290 mosmol körüli)
sóoldatban, elektrolitban mobilizálódott, eltűnt a sejtmagokból.
Miután 1974-ben hazatértem Amerikából az egyéves
tanulmányutamról, Szücs Györggyel, kiváló virológus kutató
barátommal elhatároztuk, hogy H-50 sejtkultúrával, amit
magammal hoztam és csirke vörösvérsejtekkel (vvs)
sejthibrideket hozunk létre, s bennük tanulmányozzuk a Tantigént. (47) Ekkor ugyanis már ismert volt Henry Harrisnek,
az Oxfordi Egyetem (Sir William Dunn School of Pathology,
University of Oxford) pathológus professzorának nagyszerű
felfedezése. Az 1960-as évek második felében végzett
kísérleteiben azt találta, hogy daganat sejtek elölt Sendai vírus
kivonattal, a legkülönbözőbb sejtekkel, akár csirke
vörösvérsejtekkel (vvs) is, fuzionálhatók, sejthibridekké,
sokmagú óriássejtekké alakíthatók. (48) Az inaktív csirke vvs
magok ezekben az óriás sejtekben aktiválódtak, megduzzadnak
és bennük újra DNS és RNS szintézis indult be. Mi a H-50
tumor sejtjeinkkel egyrészt reprodukálni akartuk Henry Harris
megfigyeléseit, másrészt arra a kérdésre kívántunk választ
kapni, hogy a fuzionált, több magvú óriás sejtekbe belekerült
csirke vvs magokban is megjelenik-e, felhalmozódik-e a nagy
T-antigén fehérje? Ha igen, mikor és összefüggésbe hozható-e
a csirke vvs magok morfológiai és funkcionális változásaival?
A közös kísérleteink Szücs Györggyel számos új, felettébb
érdekes és értékes felismerést eredményeztek. Először is
sikerült Henry Harris kísérleti megfigyeléseit reprodukálnunk,
vagyis sikerült több magvú óriássejteket a H-50 daganat sejtek
és magvas csirke vörösvérsejtek fuzionálásával létrehoznunk.
(lásd 15. ábra) (47)
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15. ábra Óriássejt, amelyben 3 H-50 daganat sejt mag és 3
jelentősen megnagyobbodott vörösvérsejtmag látható. Egy
sötéten festődő, kicsi csirke vvs mag az óriás sejt felszínén
kívül maradt. Ez nem nagyobbodott meg, így a sejtekbe
jutott magok megnagyobbodásának mértéke jól látható. A
sejthibrid H-50 tumor sejtek és csirke vvs sejtek
szuszpenziójával Sendai vírus extraktummal készült, majd
30 órás utótenyésztés következett. Giemza festés.
Fénymikroszkópos felvétel (x800)

Éppen úgy, ahogy Henry Harris és utána még mások
kísérleteinél, a daganat sejtekkel fuzionált csirke vörösvérsejtek
magjai, a létrejött óriás sejteken belül aktiválódtak,
megduzzadtak és bennük újra beindult a DNS és RNS
újdonképződése. A DNS újdonképződést 3H-thimidin
beépülésének autoradiográfiás analízisével tudtuk remekül
követni. Ami számunkra a legdöntőbb volt, hogy pont akkor,
amikor a csirke vvs magok duzzadni kezdtek, s genetikailag
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aktívakká váltak, azaz a DNS újdonképződése kimutathatóvá
vált, megjelent bennük a T-antigén (lásd 16. ábra)
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16. ábra H-50 daganat sejtekből és csirke vörösvérsejtekből
Sendai vírus extraktummal létrehozott sejthibrid 30 órával a
fúzió után. Indirekt immun fluoreszcens reakció után
fluoreszcens mikroszkópos felvétel. (x800)

A sejtek fuzionálása után az óriás sejtek belsejébe került
csirke vörösvérsejt magok duzzadása késleltetve következett be.
A késedelem pontosan azt bizonyítja, hogy a magok duzzadása
nem valami ozmotikus, oldat fizikai történés eredménye. Ez alatt
a késedelem alatt a T-antigén se jelent meg bennük és az
autoradiográfiás vizsgálatok szerint a 3H-thimidin beépülése,
vagyis a DNS szintézise se kezdődött el. (lásd 17. és 18. ábra)
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17. ábra H-50 daganat sejtek és csirke vörösvérsejtek
fúziójával létrehozott óriás sejt. A fúzió után 6 órás
utótenyésztést végeztünk itt. 3H-thimidin beépülés, fekete
szemcsék (grains) láthatók a két tumorsejtmag felett, míg a
három kicsi vvs mag felett nincsenek szemcsék. Giemza
festés (x800)

A sejtfúziós kísérleteink egyértelműen bizonyították,
hogy a T-antigén fehérje megjelenése összefüggésben van a
sejtmagok duzzadásával és a DNS szintézis beindulásával, azaz
az inaktív sejtmagok aktiválódásával. Megítélésünk szerint nem
lehet kétséges, hogy a daganatsejtek citoplazmájából bizonyos
fehérjék, köztük, ahogy kimutattuk, a T-antigén fehérje,
valamilyen program szerinti bejutása, felhalmozódása a csirke
vvs magokba az elsődleges feltétel, hogy a genetikailag inaktív,
kicsi, zsugorodott magok újra megduzzadtak, aktiválódtak,
bennük a DNS újdonképződése újra visszatért. Az, hogy
mindhárom esemény egymáshoz időben közel, de jelentős, akár
6-10 órás késéssel következik be, kizárja, hogy abban valamiféle
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sejten belüli (intracelluláris) oldat vándorlás, oldat diffúzió
játszana meghatározó szerepet. Viszont felvetette azt a kérdést,
hogy az általunk elsőként megfigyelt, a 70-es évek közepére már
egyre jobban ismert citoszkeletonnak lehet-e szerepe
valamelyikben,
vagy
esetleg
mindháromban,
hiszen
megalapozott volt a feltételezésünk, hogy egymáshoz kapcsolt
mechanizmusokról van szó? Amikor a kérdést felvetettük az is
ismert volt, hogy colchicin nevű toxikus alkaloida gátolja a
citoszkeleton egyik fő összetevőjének, a mikrotubuláris
rendszernek a funkcióját. Logikus volt feltenni azt a konkrét
kérdést, hogy a késleltetés fázisában, azaz a fúzió után néhány
órával, pl. 6 órával a colchicin meggátolja-e a T-antigén
megjelenését, a magok duzzadását és a DNS szintézis
beindulását, azaz a 3H-thimidin beépülését a fuzionált óriás
sejtekbe bekerült csirke vvs magokban. Erre a kérdésre a válasz,
s valójában a fúziós kísérleteink összefoglalása olvasható le a 18.
ábrán szereplő táblázatból.

The effect of colchicine treatment on size, t-antigén
positivity and 3H-Thymidine
incorporation in nuclei of H 50-chick erythrocyte
heterokaryons
SIZE OF NUCLEI

CONTROL
(30 HR. AFTER FUSION)
10-4 M COLCHICINE
(6 HR. WITHOUT
24 HR. WITH

H-50 N.

ERY. N.

351,96
167,1
N=27

46,08
+ 13,4
N=25

384,47
135,7
N=42

17,91
+ 3,7
N=44

T-ANTIGÉN

3

H-THIMIDINE

H-50 N.

ERY. N.

H-50 N.

+++++

+++++

+++++

+++

++++

NO

++

NO
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ERY. N.

COLCHICINE)
18. ábra Ennek a táblázatnak az adatai a Cell Biology Int. Rep.
2. évf., 1. sz., 19-24 old.(1978) számban megjelent
közleményünkben szerepelnek.(47) A H-50 daganatsejtek és a
csirke vörösvérsejtek fúziója után 30 óráig utótenyésztett
többmagvú óriássejtek a kontrollok. Ezekkel vettettük össze
azokat, ahol a fúziót követő 6. órában cholchidint adtunk a
tenyészetekhez, s még 24 órán át így tenyésztettük tovább. 30
órával (l. kontroll) a csirke vvs magok jelentősen
megduzzadtak, bennük a T antigén megjelent és a 3H-thimidin
beépülés autoradiográfiás vizsgálat szerint a DNS szintézis
beindult. A colchicin kezelés mindhármat meggátolta és
csökkentette az óriás sejteken belül a daganatsejtmagokban
folyó DNS szintézist is.

Sajnos, ahogy a detergens rezisztens citoszkeleton
felismerése, ezek a kísérleti megfigyeléseink se kaptak eddig
kellő elismerést, ill. felismerést a tudományos irodalomban.
Pedig ezek a megfigyeléseink nem kisebbet bizonyítanak, mint
azt, hogy a sejtmagokon belüli genetikai folyamatok,
elsődlegesen a DNS szintézis, a citoplazmából a magba jutott
fehérjék által vezérelt és ezek a fehérjék nem egyszerű diffúzió
útján jutnak be és halmozódnak fel a sejtmagokban, hanem
valamiféle
„citomatrix-vezérelt”,
„citomátrix-függő”
mechanizmus által. Úgy tűnik, hogy egy „programozott”
újrarendeződés (rearrangement) vezérli a sejtmag és a citoplazma
közti fehérje megoszlást. Más megfogalmazásban, ezek az
eredményeink is ellene szólnak annak, hogy az élő sejtek belsejét
egy fehérjékben gazdag szabad oldatnak, „solnak”, cytosolnak
lehetne feltételezni, mint ahogy az az uralkodó sejt szemlélet
miatt a tankönyvekben és a közlemények döntő hányadában ma
még szerepel.
A kezdetnél, ahogy már jeleztem, a polarizációs
mikroszkópos vizsgálatainkkal párhuzamosan interferencia
mikroszkópos vizsgálatokat is végeztünk. Ez a módszer lehetővé
teszi egyetlen sejt, sőt sejten belül külön a sejtmagok
térfogatának és szárazanyag tartalmának a meghatározását. Így
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alkalmasnak ígérkezett a daganat sejtekkel kialakított óriás
sejtekbe bekerült csirke vvs magok térfogat és szárazanyag
tartalom változásainak közvetlen mérésére is. Itt a fúzió után 4
órával és 24 órával vizsgáltuk a vörösvérsejtmagokat. (lásd 19.
ábra)

Erythrocyte nuclei
in H-50 cell hybrid
4h

24h

n

18

17

Area (µ2)

17,3 + 4,1

36,2 + 4,7

Dry mass (g x 10-12)

18,9 + 4,3

27,1 + 3,6

Concentration (g x 10-12/ 1,10 + 0,08
µ2)

0,75 + 0,10

19. ábra H-50 tumor sejt - csirke vörösvérsejt hibrideken
belül a vörösvérsejtmagok interferencia mikroszkópos
analízisével nyert mérési eredmények. A fúzió után 24
órával a magok térfogata és szárazanyag tartalma
lényegesen nagyobb, mint 4 órával a fúzió után.
Ugyanakkor az egységnyi felületre számított szárazanyag
(koncentráció) csökkent.
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Az interferencia mikroszkópos vizsgálataink jól
kiegészítették az autoradiográfiás és fluoreszcens mikroszkópos
vizsgálatainkat. Az, hogy a csirke vörösvérsejt magok duzzadása
nagyobb mértékű, mint az anyag felvétel, azt jelenti, hogy a
sejtmagokba bekerült fehérjék fajlagos vízkötő képessége
nagyobb, mint a zsugorodott, kicsi, genetikailag inaktív
magokban lévő fehérjéké. Sőt, azt is jelentheti, hogy a csirke
vörösvérsejt magokban az oda bejutott, s ott felhalmozódott
fehérjék olyan szerkezeti változáson mennek át, aminek
következtében több vizet kötnek meg, mint a korábbi helyükön, a
citoplazmában. Így azt is lehet mondani, hogy a megduzzadt
magok genetikai aktiválódásában a lokális „fehérje-víz
struktúrák” meghatározó szerepet játszanak. Nem szabad
elfelejteni azt a régi sejtbiológiai ismeretet sem, hogy a
sejtmagokban a genetikai aktivitás, vagyis a DNS és RNS
újdonképződés a fellazult, magasabb víztartalmú un.
euchromatinban zajlik és nem az alacsonyabb víztartalmú,
kompakt heterochromatinban.
A chromatin „fellazulása” (a heterochromatineuchromatin átmenet) tehát nem lehet másnak az eredménye,
mint a lokálisan felhalmozott fehérjék konformáció (szabad
energia szint) változása által vezérelt víz rendeződésnek, vagyis a
rendezett, kötött víz molekulák felhalmozódásának eredménye.
A „lazán kötött” sejtmag fehérjék, mint amilyen a T-antigén
magfehérje is, sejtmagon belüli felhalmozódásakor a víz
molekulák megkötésével párhuzamosan a K+ ionok is kötődnek a
fehérjék sajátos, magas elektron sűrűségű helyeihez. Tehát
lokálisan lecsökken a szabad kation, főleg K+ ion koncentráció
arra a szinte, ahol a specifikus enzimekből karboxil-amino
sókötésekkel összekapcsolódó „szerelő láncok”, a DNS-t, RNS-t
szintetizáló apparátusok létrejöhessenek. Mindez azt jelenti,
hogy a „lazán kötött” magfehérjék, az „ion-zsilip” a szabad
kationszint reguláló sajátosságukkal teremtik meg a feltételt a
tér-idő koordináták közötti DNS és RNS újdonképződéshez.
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Felvethető még, hogy mindazon eseményekben, amit közös
névvel genetikai aktiválódásnak nevezünk, s ami nem más, mint
a DNS és RNS szintézis beindulása, véghezvitele, az egyes
specifikus és nem specifikus fehérjék, mint „mechanikai
gépezetek” is részt vesznek. Magában a mechanikai munkában a
víz éppen a fő sajátosságaiból, a dipol karakteréből fakadóan,
vagyis a rendezhetőségéből, ill. a szabadsági fokának hely és idő
koordináták közti változtathatóságából fakadóan, mint
„működtető erő” („driving force”) is számba vehető.
Összegezve az SV40 vírus indukált tumor sejtek
magjában kimutatható tumor specifikus fehérjére, a 80.000
dalton mólsúlyú T-antigén magfehérjére vonatkozó kutatásaink
eredményeit számunkra a legdöntőbb az volt, hogy bizonyítottuk
a „lazán kötött” („loosely bound”) magfehérjék csoportjába
tartozását. Így vizsgálatával a „lazán kötött” magfehérjék
általános tulajdonságainak pontosabb megismeréséhez jutottunk
közelebb. Az élő sejteken belül a víz rendezése, több rétegű
megkötése és párhuzamosan a szabad K+-ion szint lokális
szabályozása valóság, saját vizsgálatainknál elsődlegesen a
sejtmagokba felhalmozódni képes, un. „lazán kötött”
magfehérjékhez kapcsolt valóság. Tehát igaz, hogy a gének (a
DNS) elsődlegesen a „lazán kötött” magfehérjék sajátosságából
fakadóan, az élő sejtek magján belül „nem fürdenek” egy 140170 mmol/l koncentrációjú szabad K+-ion koncentrációjú
elektrolit oldatban.
A T-antigénnel kapcsolatos kutatásaink lezárása után, s
ez az 1975-78-as évekre tehető, már csak egyetlen kérdés
érdekelt, az, hogy az élő sejteken belül a fehérjék hogyan
szabályozzák, pontosabban, hogyan csökkentik le a szabad K+ion szintet. Az biztos volt, hogy a DNS közvetlen közelében lévő
szabad K+ szintet szabályozó mechanizmus létező valóság. A
sejtmag pórusok, a sejtmagok és a citoplazma közti
makromolekula csere ismeretében az is bizonyos volt, hogy a
sejtmagon belüli K+ szint szabályozó mechanizmus csak olyan
lehet, ami az egész sejtet átfogja, az egész sejtre érvényes.
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Tudom, hogy az elmúlt 100 évben sokan, így én is a K+ionokat szelektíven megkötni képes fehérjék kutatásába kezdtem.
6-8 éven át megszállottan kerestem a káliumot, a K+-ionokat
szelektíven megkötni képes fehérjéket. A K+-ionokat szelektíven
kötni képes fehérjék keresésére biztatott az a tény is, hogy ebben
az időben egyre, másra fedeztek fel az élő sejteken belül Ca++ionokat specifikusan kötő fehérjéket. Mivel a nem ionos
detergensek a fehérjéket nem denaturálják, nem károsítják,
megmarad a natív állapotuk, katalitikus, enzimatikus
sajátosságuk, kézen fekvő volt K+-ion kötő fehérjéket keresni
azok között is, amelyek a detergens hatására kioldódtak a
sejtekből és azok között is, amelyek nem, vagyis az un. detergens
rezisztens frakcióban maradtak. Ezekben az években a kísérletek
százait végeztük el. Egyik kudarc a másikat követte. Módszerünk
az equilibrium dialízis volt. Azt vártuk, hogy akár a detergens
mobilis, akár a detergens rezisztens fehérjék között, a dializáló
médium összetételének, ionerősségének változtatásával, fogunk
találni K+-ionokat szelektíven megkötni, felhalmozni képes
fehérjéket. Annyira meg voltam győződve, hogy az élő sejten
belül nem szabadon oldott a K+, hanem fehérjékhez kötött, hogy
a sok kudarc ellenére hosszú ideig nem adtam fel a keresést. A
K+-ionok sejten belüli kötött voltára tanított 1. éves
orvostanhallgató koromban Ernst Jenő professzor is.
Átvizsgálva a K+ és Na+- ionok élő sejten belüli és kívüli
megoszlására vonatkozó irodalmi közleményeket, szinte a
kezdetektől (az 1900-as évek elejétől), az egyenlőtlen
megoszlások első felfedezésétől, két nézet feszült egymásnak. Az
egyik szerint az élő sejten belül az ott felhalmozott K+-ionok
nincsenek szabadon oldva a sejten belüli vízben, hanem sajátos
módon a fehérjékhez kapcsoltak. A másik nézet szerint, ahogy
már többször idéztük a K+-ionok szabadon oldottak a szabad
intracelluláris vízben. Azaz a K tartalom és a víz tartalom
eloszlásából kapott 140-170 mmol/l érték a valóságot jelezné.
Ebben az esetben az élő sejteket körülvevő oldat alacsony (3-4.5
mmol/l) Na+-ion szintje úgy tartható fenn, hogy a sejtek felszínén
lévő kettős lipoid rétegű membránban, speciális pumpák,
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speciális csatornák vannak. Ezek tartják fenn, energia
felhasználással, a belső és a külső szabad oldat közti
koncentráció eltéréseket, gradienseket. Ahogy már jeleztem, s
ahogy az elemi iskoláktól az egyetemekig tanítják, mindenki
tudja, hogy a második nézet, a K+-ionban gazdag szabad
intracelluláris oldat elfogadása vált az elmúlt században
uralkodóvá. Engem viszont ennek a nézetnek uralkodóvá válása
nem zavart, hiszen magam észleltem, hogy az élő sejteken belül
nincs, nem lehet egy 140-170 mmol/l K+-ion tartalmú szabad
oldat, a DNS ugyanis nincs kitéve egy ilyen elektrolit oldat
hatásának.
Nem csak a K+-ionokat szelektíven megkötő fehérjék
keresésében voltam megszállott, hanem azoknak a kutatóknak a
keresésében is, akik az 1970-es években arról voltak
meggyőződve, mint tanárom, Ernst Jenő professzor és én is,
hogy se a víz, se a K+ nem szabad az élő sejten belül. 1975 őszén
Carlton F. Hazlewood élettan professzor arról az egyetemről, a
Baylor College of Medicine-ről, ahol 1972-73-ban
tanulmányúton voltam, Pécsre látogatott, hogy Ernst
professzorral találkozzon. Amerikában, Houstonban akkor,
amikor 1972-73-ban ott voltam, nem találkoztam vele, de Pécsett
hamar felfedeztük közös érdeklődésünket, s elkezdődött egy
máig tartó (több, mint 30 éves) mély barátság, kutatói
együttműködés köztünk. Oly annyira, hogy 1980-82 közt, 2 éven
át az ő intézetében, a Baylor College of Medicine, Élettani
Intézetében dolgoztam, mint vendég kutató professzor.
Hazlewood professzor, aki a magmágneses rezonancia
(NMR) technikát a legelsők közt alkalmazta az élő sejteken
belüli víz molekulák mozgásszabadságának vizsgálatára,
harcosan képviselte és ma is képviseli, hogy az intracelluláris
szabad oldat (cytosol) elmélet hamis, nem igaz, mert az élő
sejteken belüli víz más fizikai-kémiai állapotban van
(mozgásában korlátozott, „struktúrált”), mint a pohárban, a
folyókban, a tengerekben, az esőben vagy a kutatók lombikjában.
A saját kutatásain túl, gyakorlatilag mindenkit ismert azok közül,
akik a saját kutatásaik alapján az élő sejten belüli víz és ionok,
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különösen a K+-ion szabad oldattól eltérő fizikokémiai
tulajdonságát vetették szembe az uralkodó, szabad oldat (cytosol)
elképzeléssel. A New York Academy of Sciences 1972. január
10-12 között „Physicochemical State of Ions and Water in Living
Tissues and Model Systems” címmel Hazlewood professzor
elnökletével konferenciát szervezett. A konferencia anyaga az ő
kiadói szerep vállalásával, az Annales of The New York
Academy of Sciences sorozat 204. kötetében, 631 oldal
terjedelemben, 1973-ban jelent meg. (49) Ebben a jelentős
műben szerzőként az egész világról gyakorlatilag mindenki
szerepelt azok közül, akik kutatási eredményeik alapján nem
tudták elfogadni a szabad intracelluláris (cytosol) nézetet,
elméletet. Tehát a barátságom vele azt jelentette, hogy én is
kapcsolatba kerülhettem azokkal, akik a víz molekulákat és
anorganikus ionokat, legfőképp a K+-ionokat is magába foglaló,
dinamikus organizációról és nem szabad intracelluláris oldatról
nyilatkoztak, fogadtak el.
Az élő sejtek kutatásait, ill. kutatóit integráló nemzeti és
nemzetközi társaságok, az 1970-es években, arra az elhatározásra
jutottak, hogy bizonyos rendszerességgel (4 évente) sejtbiológiai
világkongresszust rendeznek. Az elhatározás valóra vált és 1976.
szeptember 5-10 között Bostonban (USA) megrendezték az első
sejtbiológiai világkongresszust. Ezen a kongresszuson részt
tudtam venni. Bemutathattam korábbi kutatási eredményeinket, s
ami
ennél
még
fontosabb,
Hazlewood
professzor
közreműködésével személyesen is megismerkedhettem az élő
sejten belüli víz és szervetlen ion kutatás legkiemelkedőbb
személyiségeivel, Szent-Györgyi Alberttel, Gilbert Linggel,
James Cleggel, Freeman Cope-al, Raymond Damadiannal,
Walter Drost-Hanzennal, Ludwig Edelmannal, William
Negendankkal és még másokkal is. A programban külön
szimpózium, kerekasztal konferencia volt „Cell-associated
water” („Sejthez-kapcsolt víz”) címmel. (50) Tíz évvel később,
1986. július 3-5. közt itt Pécsett, Ernst Jenő professzor halálának
5. évfordulójára konferenciát rendeztünk. Közülük, az elhaltak
kivételével, gyakorlatilag mindenki eljött Pécsre, részt vett a
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konferenciánkon. Ennek a konferenciának az anyaga „The
Physical Aspect of the Living Cell” címmel 1991-ben jelent meg.
(21)
Azokat a kísérleteimet, amelyek arra irányultak, hogy a
nem ionos detergensekkel feltárt sejtekből kinyert fehérjék közt,
akár azok között, amelyek a sejtmagokból és a sejt vázzal
oldhatatlan fázisban maradtak K+-ionokat szelektíven megkötni
képes fehérjéket találjak, a sorozatos kudarcok ellenére, még
1980-ban is, Hazlewood professzor intézetébe kerülésem után is,
folytattam. Pedig nincs, se az élő sejtből fiziológiás úton kijutott,
szekretált fehérjék között se (l. pl. a vérplazma fehérjéit) és a
sejtek feltárása, szétszedése után kikerült fehérjék között se, de a
sejtfeltárás után oldatba nem került fehérjék között se egyetlen
egy se, amelyik szelektíven kötni képes K+-ionokat. Nincs
kálium ionokat szelektíven kötő izolált fehérje! Nincs
önmagában K+-ionokat szelektíven felhalmozni képes egyedi
fehérje! Ez az állítás sok száz kísérlet eredménye és olyan
valakitől hangzik el, tőlem, aki tántoríthatatlanul meggyőződött
voltam és vagyok abban, hogy az élő sejtek legfőbb
sajátosságáért, a K+-ionok sejten belüli felhalmozásáért a sejten
belüli fehérjék a felelősek. A felhalmozott intracelluláris kálium
nem szabadon, K+-ionként van oldva a sejten belüli vízben. Az
élő sejtekből kikerült fehérjék, ha az aktuális töltésük negatív
vagyis, ha a környezetük vizes oldatában a H+ ion koncentráció
(a pH) ezt biztosítja, a két egyértékű Na+ és K+-ionokat, minden
szelektivitás nélkül, a méretüknél kisebb pórusú dializáló
zsákban, feldúsítják. Ezt a mérsékelt, szelektivitás nélküli K+ és
Na+ feldúsulást Donnan egyensúlynak nevezzük. Tehát az un.
Donnan jelenségnek semmi köze sincs az élő sejtekre jellemző
30-40x-es fajlagos (szelektív) kálium feldúsuláshoz.
A sok kudarc után nem gondoltam, hogy mégis a nem
ionos detergensek segítenek minden korábbinál egyértelműbben
bebizonyítani annak a feltevésnek a helyességét, hogy az élő
sejtek legalapvetőbb sajátosságáért, a K+ ionok szelektív
felhalmozásáért az élő sejten belüli fehérjék a felelősek, s nem
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valamiféle „misztikus” pumpák a sejtfelszíni lipoid
membránban!
A sejtek feltárására használt nem ionos detergensek
hatásmechanizmusát vizsgálva egyre több adat bizonyította, hogy
a lipoidok kioldása mellett, a detergensek közvetlenül szerepet
játszanak a sejtek fehérjéinek mobilizálásában. A Nonidet P40 és
a Triton X 100 detergens molekulák elérve az élő sejteket
mindkettőt, a lipoidokat is és a fehérjéket is gyorsan, nagy
intenzitással mobilizálják. Ugyanakkor az elágazó szénláncú Brij
detergensek, különösen a Brij 58, jóllehet a membrán lipoidokat
a Triton X 100-al közel azonos intenzitással távolítja el, hatására
a fehérjék mobilizálása késleltetett, lassúbb. Kézenfekvő volt
feltenni a kérdést vajon a K+-ionok mobilizálása a membrán
lipoidok eltávolítását, a „sejtek kinyitását” fogja követni, vagy az
élő sejteken belüli fehérjék kiáramlását. Ismerve szabad oldatban
a K+-ionok diffúziós koefficiensét és az élő sejtek méretét (a
néhány mikrométer átmérőket) és a kísérlet számára feltételesen
elfogadva az uralkodó sejtelméletet, nevezetesen azt, hogy az élő
sejteken belül szabad K+ oldat van, amit a sejtfelszíni kettős
rétegű lipoid membrán választ el a külső szabad oldattól, a
„kilukasztást”, a membrán eltávolítást a detergensekkel,
gyakorlatilag azonnal, vagyis néhány másodpercen belül teljes
kiáramlás, a külső oldattal való teljes kiegyenlítődés, equilibráció
kell, kellene, hogy kövesse. Elhatároztuk tehát, hogy Triton X
100 és Brij 58 detergens kezelést követően az idő függvényében
vizsgáljuk a lipoid mobilizációt, a lipoid membránok
eltávolítását elektronmikroszkópos technikával és párhuzamosan
a fehérjék és a K+ mobilizációját. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy a
detergens molekulák minden sejtet azonos pillanatban érjenek el,
csak sejt szuszpenziót vagy egyrétegű (monolayer) tenyésztett
sejteket használhattunk. (51, 52, 21) Mindkét sejtféleségen
elvégeztük a kísérleteket. Természetesen sejtszuszpenzió esetén
centrifugálást kellett beiktatnunk, míg monolayer sejtkultúra
esetében a lángfotometriás K mérés helyett K42 izotópot, a fehérje
kiáramlás követésére pedig előzetesen jelzett aminosav 35Smethionin beépítés módzserét kellett használnunk.
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A sejtszuszpenziós vizsgálatainkat borjú thymusból nyert
lymphocytákon végeztük. A membránok (membrán lipoidok)
eltávolítása 2-5 percen belül mindkét detergenssel, a Triton X
100-al is és a Brij 58-al is teljes volt. (lásd 20. ábra) (51)
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20. ábra Borjú thymus lymphocyták elektronmikroszkópos
felvétele. a., kezeletlen, kontroll sejtek. b., 0.2% Brij 58
kezelés 5 percig. c., 0.2% Triton X 100 kezelés 5 percig.
(x18.200) (51)

A sejteken belüli és a sejteken kívüli K
meghatározásához a sejteket kellő sebességgel és minden mintára
egyformán (standardizálva) le kellett centrifugálnunk. A
centrifugálás teljes ideje 10 perc volt. A választott centrifugális
erő 40.000 g. Két perc volt szükséges ahhoz, hogy elérjük a
40.000 g-t. Öt percig ezen a sebességen centrifugáltunk, majd 3
perc kellett, amíg a centrifuga leállt. A pelletből is és a
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felülúszóból is K meghatározást végeztünk lángfotometriás
módszerrel. A pelletek súlyát először pontosan megmértük, majd
súlyállandóságig szárítottuk. A kettő különbsége adta a sejtek víz
tartalmát. A beszárított pelletből (sejtekből) a K-ot 1.0 M HCl-el
mostuk ki, majd elvégeztük a lángfotometriás méréseket. Az
egységnyi vízre (kg) számított sejten belüli K koncentráció
értéket elosztottuk a sejteken kívüli oldat, vagyis a szupernatáns
K koncentráció értékével (a két koncentráció hányadosát Gilbert
Ling után Kρ (ro) értéknek neveztük, lásd 21. ábra)

Water content and Kρ-values of detergent
treated thymus lymphocytes

Control
(Intact
thymocytes)
Brij 58
15'
Triton X
100
Brij 58
20'

30'

Triton X
100
Brij 58
Triton X
100

n

H2O (%)

Kρ

8

76,6
+ 0,4

39,5
+ 0,9

76,8
+ 0,5
73,5
+ 0,2
74,5
+ 0,13
68,1
+ 0,2
69,0
+ 0,2
67,8
+ 0,2

28,2
+ 1,4
1,95
+ 0,04
6,65
+ 0,2
2,18
+ 0,06
2,02
+ 0,1
1,96
+ 0,03

18
18
8
8
8
8

21. ábra A sejten belüli és kívüli K
koncentráció hányadosok (Kρ (ro) értékek) ép
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(control), Brij 58 és Triton X 100 kezelt
thymus lymphocyta sejteken.

Ezek a mérési eredmények valóban megdöbbentőek. A
világirodalomban az eddig közölt kísérleti megfigyelések
közül, kétségbe vonhatatlanul, ezek a legbizonyítóbbak arra,
hogy az élő sejteken belül (a jelen kísérletben az élő thymus
lymphocytákon belül) a K nem szabadon oldva, szabad K+ionként van jelen a szabad
intracelluláris vízben. Az
elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján bizonyos, hogy
mindkét detergens a Brij 58 is és a Triton X 100 is teljességgel
eltávolítja, eltávolította a sejtfelszíni lipoid membránokat, sőt a
magmembránokat is. Mégis a Brij 58-al kezelt sejtek esetében
közel 30-as Kρ (ro) értéket mértünk. Vagyis a sejtfelszíni
lipoid membrán nélkül a Brij 58-al kezelt sejtekben az
egységnyi víz volumenre (1kg vízre) számított K koncentráció
közel 30x magasabb volt, mint kint. Ismerve a szabad K+ ionok
diffúziós koefficiensét szobahőmérsékleten (23-25°C-on), ahol
kísérleteinket végeztük és ismerve a lymphocyták 4-5 µm
átlagos átmérőjét, a K kiáramlásának, a külső-belső
kiegyenlítődésnek, másodperceken belül be kellett volna
következni, ha a vízmolekulák valóban szabadok lettek volna
és ha ebben a szabad intracelluláris vízben a K+ ionizált
állapotban, szabadon lett volna oldva. Továbbá, ha ezt a szabad
intracelluláris K+-ion oldatot a sejtfelszíni lipoid membrán
választotta volna el a külső tértől, mint ahogyan ez általánosan
elfogadott és tanított mindenütt a világon. Nem! Az élő
sejtekre jellemző K felhalmozásért, a két egyértékű kation a K+
és Na+-ionok közti különbség tételért, nem a sejtfelszíni
membrán a feltételezett „misztikus” pumpáival és csatornáival
felelős, hanem az élő sejteken belül sajátos állapotban, sajátos
kapcsolatban lévő fehérjék. Bizonyíték erre az is, hogy a Triton
X 100 kezelésnél, ami a sejtfelszíni membránok
eltávolításakor, szinte azonos időben, mobilizálja az összes
mobilizálható fehérjét, már az első mérési időben, 15 percnél
(5 perc kezelés + 10 perc centrifugálás) teljes K
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kiegyenlítődést (equilibrációt) mértünk. A 2 körüli Kρ (ro)
érték a sejtmagok chromatin állományára érvényes Donnan
egyensúlyt bizonyítja. Ez az érték Brij 58 esetében a 20 perc
szuszpenzió + 10 perc centrifugálás, azaz 30 perc össz idő
mellett következett be (21. ábra).
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A thymus lymphocytakon végezett kísérleteinket
”egyrétegű” (monolayer) sejtkultúrán is megismételtük szinte
teljesen azonos eredménnyel (l. 22. ábra). Ezeket a kísérleteket
a „Cocompartmentation of proteins and K+ within the living
cell” címmel felettébb rangosnak ítélhető folyóiratban, a
„Proceedings of National Academy of Sciences, USA”-ban
közöltük le. (21) A K követésére itt, ahogy már jeleztem 42K
izotópot, míg a fehérjék analíziséhez 35S-methionin előzetes
beépítés módszerét használtuk. Egyértelműen bizonyítottuk,
hogy a sejtmembránok 2-5 perc után mindkét detergens
hatására eltűntek. Triton X 100 kezelés után a K és a fehérjék 2
percen belül kioldódnak. Brij 58 kezelés mellett a K és a
fehérjék kiáramlása késleltetett és összekapcsolt. A K kiáramlás
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10-12 perc után teljes és szigmoid görbével leírható
karakterisztikát mutat. (l. 22. ábra.)

22. ábra „Egyrétegű (monolayer) sejtkultúrán a kálium
(K) kiáramlása Triton X100 kezelés után (l. ▲-▲)
azonnali (2 percen belüli), míg Brij 58 kezelés után (l. ■
- ■) késleltetett, 10-12 perc után válik teljessé.

A közleményünket, ami, ahogy jeleztük egy
meglehetősen rangos tudományos folyóiratban jelent meg, elég
sokan idézték és idézik most is, de a tankönyvekben és a
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tudományos főáramban minden a régi! Továbbra is az élő sejt
úgy szerepel, mint egy K+-ionban gazdag szabad oldattal teli
(cytosol) zacskócska. Zacskócska, amelynek a fala a misztikus
sejtfelszíni kettős liopid rétegű membrán a misztikus
pumpáival, csatornáival. A misztikus sejtfelszíni membrán a
misztikus pumpáival és csatornáival két szabad vizes oldatot, az
intracelluláris szabad oldatot (cytosol) és az extracelluláris,
vagyis sejten kívüli oldatot választja el. Ez pedig biztosan nincs
így! A bármikor, bárhol megismételhető kísérleti tények
bizonyítják, hogy nincs így! Az élő sejteken belül, se a víz
molekulák, se a K+-ionok nem szabadok. A víz molekulák nem
úgy vannak jelen, mint kívül, vagy bármelyik szabad vízben a
természetben. A K+-ionok pedig nem szabadon oldva, ionizált
formában vannak a szabad intracelluláris vízben. A saját
kísérleteim bizonyítéka, hogy addig, amíg a sejtekből kikerült,
vagy kísérletileg kiszedett fehérjék nem tudnak különbséget
tenni a K+ és Na+-ionok között, az élő sejteken belül ugyanezek
a fehérjék olyan állapotban, olyan kapcsolatban, dinamikus
kapcsolatban vannak egymással, olyan dinamikusan változó
hálózatot képeznek, hogy a Na+-ionokkal szemben
felhalmozzák a K+-ionokat. Úgy rendezik, úgy kötik meg a víz
molekulákat, hogy kiszorítják a nagyobb hidrát burkú, nagyobb
hidrációs potenciálú Na+-ionokat, míg kitüntetett, magas
elektron denzitású helyeken rövid távolságú elektrosztatikus
kölcsönhatással („short-range electrostatic interactions”)
dinamikusan „megkötik” a K+-ionokat. A fehérjéknek ez a
szerveződése, ami a szelektív K+-ion felhalmozásban tárulkozik
elénk nem más, mint amit keresünk, az élő állapot (the „living
state”). Nagyon érdekes idézetre bukkantam egy összefoglaló
írásban. (l. 23. ábra)
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Early Theories of Protein Structure
Joseph S. Fruton
In The Origins of Modern Biochemistry, A retrospect on proteins.
Annales of New York Academy of Sciences 325, 1-18, (1979)
…..” Throughout the nineteenth century, the energy-rich character of
protoplasmic proteins was emphasized. A common feature of the
hypotheses was the assumption that upon the death of the cell, the energyrich living proteins are converted to dead proteins, which represent the
well-known materials isolated from biological sources” ….
23. ábra Az angol szöveg magyar fordítása: „Végig a 19.
századon a protoplazmáris fehérjék energia gazdag állapotát
hangsúlyozták. Az elméletek közös sajátossága volt az a
feltételezés, hogy a sejt halálakor az energia gazdag „élő”
fehérjék „halott” fehérjékké alakulnak át, ami annak a jól ismert
anyagnak felel meg, amit különböző biológiai forrásokból lehet
kinyerni”.

A megállapítás nagyon egybe hangzik a saját kísérleti
megfigyeléseinkkel. Hosszú éveken keresztül, ahogy korábban
már jeleztem a kísérletek százaival hiába kerestem sejtfeltárás
után az élő sejtekből kivett, oldatba vitt, vagy oldhatatlan
fázisban lévő fehérjék közt olyanokat, amelyek kizárólagosan
(szelektíven) kötik a K+-ionokat a Na+-ionokkal szemben. Ilyen
izolált fehérjék nincsenek! De az élő sejten belül a fehérjék olyan
állapotban vannak, olyan kapcsolatban vannak egymással, olyan
dinamikus hálózatot képeznek, amelynek következtében
felhalmozni képes a káliumot (K). Méltán nevezhetjük ezt a
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dinamikus állapotot élő állapotnak, a fehérjék élő állapotának,
ahogy az idézet is szól az ép, élő sejteken belüli állapotról. Így
azt kell hangsúlyoznunk, hogy a fehérjéknek nem kettő, hanem
három állapota van. Az un. natív állapoton túl, amely a sejtekből
„természetes úton” kikerült, szekretált ill. sejtfeltárás után
fiziológiás közegbe kikerült fehérjék katalitikus funkcióit
megőrzött állapotát jelöli, van a denaturált (halott) állapot. Ezt az
állapotot erős savval, lúggal vagy magas hővel lehet elérni.
Ilyenkor a fehérjék általában kicsapódnak, megváltozik víz
oldékonyságuk és elveszítik katalitikus funkciójukat. Jóllehet a
biokémia keretében csak erről a két állapotról beszélnek és
tanítanak, a fehérjéknek teljes bizonyossággal van egy harmadik
állapotuk, kizárólag csak az élő sejteken belüli un. „élő”
állapotuk. Ebben, az egymással dinamikus kapcsolatban lévő,
pontosabban
dinamikusan
változó
hálózatot
képező
állapotukban, ahogyan már jeleztük, a fehérjék sajátosan
„struktúrálják”, magukhoz kötik a víz molekulákat és ugyancsak
dinamikusan, érzékenyen változó módon „kötik meg” az egyes
anorganikus elemeket, köztük főleg a K+-ionokat.
Végső összefoglalásként érdemes újra idézni SzentGyörgyi Albertnek a „Mi az élet?” – „What is life?” kérdésre
adott válaszát: „The life is water dancing to the tune of solids”
(Az élet a víz tánca a szilárd dallamára). A saját kutatási
eredményeimmel én úgy pontosítanám: „The life is the water
and potassium dancing to the tune of newly synthesised,
extended, high free energy state and dynamically associated
proteins” (Az élet a víz és a kálium (K) tánca az újdonképződött,
extendált, magas szabad energiaszinttel jellemezhető, egymáshoz
dinamikusan kapcsolódó fehérjék dallamára).
Az első élő sejt tehát 4 milliárd évvel ezelőtt egyszer,
valahogy létrejött. Azt nem tudjuk, hogy ez az első élő sejt
milyen volt, mekkora volt, de azt tudjuk, hogy azóta a Földet
leszármazottaival folytonosan betöltő „programozott”, fizikai,
kémiai, mechanikai gépezet-szerű képződmény volt. Valahogy
az elsőben is, két „memóriatár” kellett, hogy létezzen. Egyik az
építő elemeket, a másik az összerakás módját határozta meg,
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ahogy ez a 4 milliárd éve minden élő sejtben, minden
leszármazottjában van. A másik alap bizonyosság, hogy a víz
molekulák együtt az anorganikus elemekkel integráns részei az
„elő” gépezetnek.
Az élő sejtekről írt ezen tanulmányom végső
összefoglalása két részből áll. Először a saját kutatási
eredményeimet, az egész élettudományt, az élő sejtről szerzett
tudásunkat alapvetően érintő 3 felfedezésemet foglalom
ismételten, nagyon röviden össze. Utána az örökösen felvetődő
kérdésre, a „NA DE MÉGIS, HOGYAN KELETKEZETT AZ
ÉLET?” kérdésre próbálok választ adni.
I. A Saját felfedezéseim összefoglaló értékelése:
I./1.A gének (DNS) nem „fürdenek” egy 140-170 mmol/l
K+-ion gazdag szabad elektrolit oldatban. Létezik egy gén közeli
lokális szabad ion szint reguláló mechanizmus az élő sejteken,
ill. az élő sejtek magján belül. A lokális ion szint reguláló
mechanizmus elsődlegesen az un. „lazán kötött” („loosely
bound”) sejtmag fehérjékhez kötött.
I./2.Az élő sejtek nem ionos detergensekkel történő
kezelése után a sejtmagokat körülvevő, azokat a környezethez
kipányvázó fehérje hálózat, a „detergens rezisztens cytoskeleton”
marad vissza.
I./3.Egy új módszerrel, a nem ionos detergens kezelést
követően az élő sejtekből az egyes sejtalkotók kiszabadulásának
időbeni
követésével
(riliz
kinetika)
végérvényesen
bebizonyítottuk, hogy a kálium (K) nem szabadon oldva, szabad
ionként van jelen az élő sejteken belül. A saját kísérleti
eredményeim, felfedezéseim alapján állítható, hogy a szabad
intracelluláris oldat, cytosol a folytonos kettős lipoid rétegbe
ágyazott, pumpák, csatornák elmélettel, téves. Akárhány Nobeldíjat adtak is ezért az elméletért, akárhány támogató közleményt
is írtak és akárhány tankönyvben is szerepel tényként, nem
maradhat fenn. Egyszerűen azért, mert nem igaz. Az élő sejtről
sürgetően igaz képének kell lenni minden embernek, a ma élő
mind a 6.5 milliárdnak, mert nagy bajba került az élet a Földön, s
ítéletem szerint elsődlegesen azért, mert hosszú évtizedek óta
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hamisságot, hamis elméleteket ténynek álcázva tanítottak az élő
sejtről, de az emberi személyről is. Közben ahelyett, hogy
minden ember rákapcsolódott volna az IGAZSÁGRA , az élet
forrására Krisztusra, még azok is eltávolodtak Tőle, akik amúgy
kereszténynek/keresztyénnek vallják magukat.
II. A „Na, de mégis hogyan keletkezett az élet?” kérdésre
adandó válasz:
Az így feltett kérdés az „ÉLET” fogalomnak azt a
jelentését érinti, ami az élőlények létvilágát határozza meg. Az
élőlények elkülönítése az élettelen anyagi világ szereplőitől
általában könnyű. Lehet okoskodni, hogy a beszáradt magvakat,
a mélyfagyasztott sejteket, nővényeket, állatkákat nehéz
élőlényeknek tekinteni, mégis helyén való - ebben mindenki
egyetért - az élettelen anyagi világtól megkülönböztetni az
élőlények világát, az élővilágot. Ugyanakkor bizonyos, hogy
élőlényekben nincs semmi, ami nem anyagi. Az „életerő, a „vis
vitális” elmélet helytelensége régóta bizonyított. Ugyanazok az
elemek, atomok, molekulák, ha eltérő összetételben, arányban is,
mint az élettelen anyagi világban, ugyanazt a törvényi rendet
követve építik fel az élőlényeket. Ebből egy bizonyos, hogy az
élőlények is a létező anyagi világ részei, ahol egyedül a
kutatásnak, a méréseknek, a kísérleteknek van kizárólagos
kompetenciája. A létező anyagi világ kizárólag az egzakt
tudományos kutatás útján tárulkozik fel, ismerhető meg. A
kutatás, amikor örök igazságnak, ténynek tárta fel, tárja fel az
élőlények anyagi összetételét, azt is bizonyította, bizonyítja,
hogy van elemi szerveződése az élővilágnak. Az élővilág
cáfolhatatlanul, örök érvénnyel igazolt elemi szerveződése az
ÉLŐ SEJT. Aki ezt cáfolni próbálja, eltér az igaságtól, az
élővilágra vonatkozó feltárt tényektől. Mivel az élővilágra feltárt
igazság éppen az, hogy élő sejt csak élő sejtből keletkezik, pont a
tudományos kutatás, a feltárt igazságok vezettek el, vezetnek el
az első élő sejthez, a legősibb őssejthez. Ennél a bizonyosságnál,
ennél az igazságnál viszont nem megriadni kell, s gyorsan
elméletet, elméleteket gyártani, s ezáltal a tudomány
tudományosságát, az igazságot lerontani, hanem a tudomány
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összes fórumán és a tanítás minden szintjén hangosan kell
kimondani, hirdetni, hogy ez örök igazság.. Hangosan,
tántoríthatatlan meggyőződöttséggel kell hirdetni tanítani azt,
hogy az első élő sejtnek, a legősibb őssejtnek, Darwin
elnevezésében a „progenitornak” a létrejötte, ami az élővilág
folytonos létének kezdete, az egzakt tudomány számára, vagyis a
tudomány eszközeivel, mérésekkel, modellezéssel, kísérleti
megismétléssel
SOHA
NEM
ISMERHETŐ
MEG!
Párhuzamosan természetesen annak a törvénynek az eredete sem
ismerhető meg a tudományos kutatás számára, amely az egyszeri
kezdetből a folytonosságot, a kibontakozást, a megvalósulást
vezérelte, vezérli. Tehát a soha meg nem ismerhetőségi határnál
nem lehet kérdezni HOGYAN (?), MIÉRT (?), MIKOR (?), mert
nincs rájuk tudományos, azaz a tudomány eszközeivel
megadható válasz. Senki se jelentkezhet, se professzori talárban,
se püspöki palástban, hogy ő tudja a választ. Nem, a választ a
hogyanra, a miértre, a mikorra soha senki nem tudhatja meg!
Elméletek (hipotézisek) gyártása itt, a soha meg nem
ismerhetőségi határnál, majd tényként, feltárt igazságként
kezelése, tanítása volt, és ma is az emberiség legártóbb tette,
struktúrává vált bűne. Ugyanis örök igazság, hogy van az ember
számára SOHA át nem léphető, SOHA meg nem ismerhetőségi
határ. Ennek elfogadása tesz szabaddá és erőssé, hogy a hamis
elméleteket, a dogmákká vált hamis elméleteket végérvényesen
kiirtsuk az élettudományból. A hamis dogmák kiiktatása sürgető,
mert elveszünk! Ha nem írtjuk ki sürgősen az élettudományból
az igazságnak, feltárt igazságnak hazudott elméleteket,
elveszünk, hamarosan lakhatatlanná tesszük önmagunk számára
a Földet!
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