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Årlige højdepunkter
Fremspirende fysiologiske roller for lysosomal membran utæthed
På grund af det stærke potentiale lysosomale hydrolaser har for nedbrydelse, har det været antaget
at vedligeholdelse af lysosomal membran integritet var en nødvendighed for cellens overlevelse.
Vores nyeste data sætter dette dogme til tvivl. Ved at udnytte vores nyligt udviklede og yderst
sensitive galectin puncta assay til at detektere lysosomal membran utæthed, har vi formået at
observere lækage af individuelle lysosomer som befinder sig et specifikt sted i den raske celle. Et
yderst interessant fænomen er at parvise lysosomer, som er symmetrisk placeret i hver ende af
metafase-pladen, lækker, hen imod enden af prometafase stadiet, og lysosomalt cathepsin B binder
til det kondenserede kromatin under de sene faser af mitose. Dette tyder stærkt på, at mitotisk
lysosomal lækage spiller en fysiologisk rolle i celledeling. Farmakologisk og genetisk interferens af
de lysosomale funktioner medfører forsinket kromosom adskillelse og akkumulering af forskellige
cellekerne abnormiteter, såsom mikrokerner og kromatin-broer. Derfor fremlægger vi hypotesen, at
lysosomal lækage kan være en kontrolleret fysiologisk begivenhed, og at stedspecifikt lysosomal
lækage i prometafase er essentielt for korrekt og fejlfri kromosom adskillelse og celledeling.
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Lysosomal lækage under metafase. A. To utætte lysosomer, som er positive for galectin 3 og LAMP2, positioneret i hver
deres ende af metafase-pladen i MCF7 bryst cancer celler. B. Cathepsin B der binder til metafase kromatin.

Hæmning af lysosomal funktion resulterer i mitotiske defekter. U2OS osteosarcoma celler blev behandlet med DMSO
+
(kontrol), vakoulær H -ATPase hæmmer (Concanamycin A) eller cathepsin B hæmmer (Ca-074-Me) ved udvaskning af
G2 blokade (RO3306), og derefter fixeret og farvet som indikeret 90 minutter senere, da cellerne var nået til anafase.
Bemærk dannelsen af DNA (Hoechst)- og PLK1-interacting checkpoint helicase (PICH)-positive anafase kromatin-broer i
celler behandlet med lysosomale hæmmere.
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