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Bevezetés 

Fiziológiás körülmények között a szabadgyök-képződés, illetve az 

enzimatikus és nem enzimatikus antioxidánsok egyensúlyban vannak, így a 

szervezet védett a szabad gyökök káros hatásaival szemben. Kóros körülmények 

között ez az egyensúly felborul a szabad gyökök túltermelődése vagy az 

antioxidáns védelem sérülésének következményeként, és oxidatív/nitrozatív stressz 

alakul ki. Az utóbbi évek kutatásai bebizonyították, hogy a szabad gyökök fontos 

szerepet játszanak többek között a szívelégtelenség, az ateroszklerózis, az 

iszkémiás szívbetegség, a magas vérnyomás, a diabétesz, a tumoros 

megbetegedések vagy az autoimmun kórképek és szövődményeiknek 

kialakulásában.  

Iszkémia/reperfúzió (I/R) során a miokardium több, biokémiai és 

metabolikus változáson megy keresztül, amelyek a szívizomsejtek pusztulásához 

és miokardiális infarktus kialakulásához vezetnek. Iszkémiás károsodás során az 

alacsony O2 tenzió ellenére mérsékelt, mitokondriális forrásból származó reaktív 

oxigén származékok (ROS) termelése figyelhető meg. Ez az iszkémia során 

bekövetkező O2- és tápanyaghiány miatti ATP szint csökkenésének a 

következménye. Reperfúzió során szintén jelentős ROS termelés figyelhető meg, 

amikor újraoxigenizált vér áramlik át az elzárt területeken. Ezekben a 

folyamatokban a mitokondriumok elektron transzport láncáról, valamint a xantin-

oxidáz és NADPH-oxidáz enzimrendszerekből származó reaktív oxigén és nitrogén 

származékok fontos szerepet játszanak. A miokardiális infarktus kezelésében a 

konvencionális terápiák mellett az elmúlt évtizedben a sejtalapú terápiák is 

szerepet kaptak, amelyeket randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok keretében 

folytattak le. A sejtalapú terápiák használata - kombinálva a konvencionális 

módszerekkel - jelentheti a jövőt a különböző szívbetegségek kezelésében. A 

kutatások célja azon sejtek - főleg őssejtek - és faktorok meghatározása, melyek 

képesek direkt vagy indirekt módon aktiválni az angiogenezist és szívizomsejtek 

képződését a sérülés helyén, ezáltal javítani a szív funkciót. A beültetett őssejtek 



2 
 

feltételezett hatásmechanizmusa meglehetősen összetett folyamat. Három fő 

mechanizmust különböztetnek meg: a transzdifferenciációt, a parakrin hatásokat és 

a sejtfúziót. Emellett a legújabb kutatások beszámolnak még a közvetlen sejt-sejt 

kontaktus során bekövetkező citoplazma és organellum cseréről. E folyamatok nem 

egymástól elszigetelten jelennek meg, hanem egymás hatását elősegítve zajlanak, 

megoszlásuk valószínűleg az alkalmazott sejttípustól és a sérült rész 

mikrokörnyezeti tényezőitől függ. 

Diabétesz mellituszban az emelkedett vércukorszint az egyik fő oka a 

korai- illetve a késői szövődmények során tapasztalt sejt- és szövetkárosodásnak, 

amelyben öt fő metabolikus út érintett: 1) polyol út, 2) késői glikolizációs 

végtermékek (AGE) felhalmozódása, 3) AGE receptorok és aktiváló ligandok 

fokozott expressziója 4) a protein-kináz C izoformák aktivációja, 5) hexózamin út. 

A különböző metabolikus utak fontosságát, a hiperglikémia okozta 

szövetkárosodásban betöltött szerepüket az út egyes elemeinek gátlásával 

bizonyították. Sokáig nem volt tisztázott, hogy mi a közös ezen reakcióutakban. 

Mára bebizonyosodott, hogy a közös tényező a hiperglikémia során a 

mitokondriumok által termelt szuperoxid (O2
.-) növekvő mennyisége, mely emeli a 

ROS szintjét. Ennek oka, hogy hiperglikémia esetén a citrátciklusban több glükóz 

oxidálódik, vagyis több elektron kerül az elektron transzport láncra, növekszik az 

ATP/ADP arány és hiperpolarizálódik a mitokondrium membránja. A 

mitokondrium membránon az áramgrádiens egy pontig emelkedik, amikor is eléri a 

felső határt, és ekkor az elektron transzfer a III-as komplexen blokkolódik. Az 

elektronok a koenzim Q-ra, majd onnan a molekuláris O2-re kerülnek, O2
.--ot 

kialakítva. Ez a folyamat az alapja a mitokondriális diszfunkciónak, ami közös a 

fent említett öt útban és fontos szerepet játszik a diabéteszt érintő 

anyagcserezavarban. Az öt reakcióútban a gliceraldehid 3-foszfát dehidrogenáz 

(GAPDH) enzim játssza a központi szerepet. A hiperglikémia indukálta O2
.- 

termelés gátolja a GAPDH-t. Ha az enzim gátlódik, a glikolitikus intermedierek 

nagy mennyiségben állnak rendelkezésre az öt reakcióút enzimei számára. A 
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GAPDH gátlása poli(ADP-ribóz) (PAR) polimerek modifikáló hatására is 

bekövetkezik. A PAR polimereket és poli(ADP-ribozilált) fehérjéket a poli(ADP-

ribóz)-polimeráz (PARP) enzim hozza létre. A PARP enzim gátlása esetén a 

GAPDH enzim aktivitásában nem történt változás. Abban az esetben, ha a 

hiperglikémia indukálta O2
.- termelést UCP-1-gyel, a mitokondriális légzési láncot 

szétkapcsoló fehérjével (uncoupling protein, UCP) vagy mangán-szuperoxid-

diszmutázzal (MnSOD) gátolták, szintén megtartott maradt a GAPDH enzim 

aktivitása, és a PARP általi poli(ADP-riboziláció) is kivédhető volt. 

A metabolikus memória alatt azt a jelenséget értjük, mely során a 

bizonyos szövetek (szem, vese, szív) „emlékeznek” arra, hogy milyen glikémiás 

környezet vette körül őket. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen mechanizmusok 

állnak annak hátterében, hogy a normalizált vércukorszint ellenére is 

tapasztalhatóak a diabétesz szövődményei? Valószínűsíthető, hogy hiperglikémia 

során a mitokondriális fehérjék glikálódnak, megváltozik a funkciójuk. 

Diabéteszben emelkedik a metilglioxál (MGO) koncentrációja. Az MGO könnyen 

reagál argininnel, lizinnel és fehérjék szulfhidril csoportjával, nukleinsavakkal, 

AGE termékeket létrehozva. Gátolja a mitokondriális respirációt, emellett bizonyos 

mitokondriális fehérjéket is modifikál. Kimutatták, hogy a két folyamat közvetlen 

kapcsolatban van egymással. Vagyis azok a mitokondrális fehérjék, amelyek a 

légzési lánc tagjai, és glikálódtak, azok normoglikémiás körülmények között is 

termelik az O2
.--ot. 

 

Célkitűzés 
1. Célunk az iszkémia/reperfúzió során bekövetkező károsodás sejtszintű 

mechanizmusainak tanulmányozása volt in vitro iszkémia modell 

használatával. Arra kerestük a választ, hogy a károsodott sejtek állapota 

javítható-e egészséges sejtek hozzáadásával, és ha igen, hogyan változnak 

az oxidatív stresszre jellemző markerek, illetve milyen mechanizmusok 

játszanak szerepet a regeneráció folyamatában. Vizsgáltuk a parakrin 
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faktorok hatását, a közvetlen sejt-sejt kapcsolatok jelentőségét, valamint a 

mitokondriumok lehetséges szerepét. 

2. A diabétesz mellitusz során fennálló hiperglikémia endotél sejtekre 

kifejtett hatását tanulmányoztuk in vitro modellben. A metabolikus 

memória jelenségét vizsgáltuk különböző, az oxidatív stressz kimutatására 

alkalmas fluoreszcens festékkel. Arra kerestük a választ, hogyan alakul a 

mitokondriális ROS termelés hiperglikémia során, illetve a folyamat 

befolyásolható-e gátlószerek alkalmazásával. 

 

Anyagok és módszerek 
In vitro iszkémia modell 

1. Kísérleteinkben H9c2 kardiomioblaszt sejteket használtunk, amelyeket 

iszkémia előtt Vybrant DiO (zöld) fluoreszcens festékkel jelöltük (1:200, 30 perc, 

37°C). Iszkémia során a H9c2 sejteket egyidejű oxigén- és glükóz megvonásnak 

(OGD) tettük ki 2,5 órán át, majd 30 perccel az iszkémia után Vybrant DiD-del 

(piros, 1:200, 30 perc, 37°C) jelölt mezenhimális őssejteket adtunk a tenyészethez. 

Három vizsgálati csoportot hoztunk létre: 1) kardiomioblasztok, amelyek iszkémia 

után nem kaptak őssejtet (kontroll); 2) kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után 

mezenhimális őssejtet kaptak; 3) kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után 

mezenhimális őssejtet kaptak inzertben (az inzertek 0,4 µm nagyságú 

membránpórusokkal rendelkeznek, a két sejt közötti fizikai kontaktust gátolják 

meg). Iszkémia után 24 órával ethidium homodimerrel festettük meg a ko-

kultúrákat, és konfokális mikroszkóppal képeket készítettünk, illetve áramlási 

citometriával vizsgáltuk a különböző sejtpopulációkat.  

A konfokális képek kiértékelése ImageJ szoftverrel történt. A morfológia 

és a festődés alapján elkülönített élő és elpusztult kardiomioblasztokat, valamint az 

őssejteket a program segítségével számoltuk meg.  

OGD után 24 órán át videomikroszkópos felvételeket is készítettünk a 

sejttenyészetről. Ezeken a felvételeken vizsgáltuk a sejtfúzió jelenségét és a sejtek 
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közötti membránkapcsolatok kialakulásának folyamatát. Abban az esetben, amikor 

a sejtek mitokondriumait vizsgáltuk iszkémia után, a tenyészeteket MitoTracker 

Reddel festettük meg 1:2000-es hígításban 10 percig 37°C-on. 

2. Vizsgáltuk a H9c2 kardiomioblasztok túlélését úgy is, hogy OGD után 

egészséges H9c2 kardiomioblasztokat adtunk a tenyészethez. A kísérlet 

körülményei hasonlóak voltak a mezenhimális őssejtekkel folytatott kísérletekéhez. 

Ebben az esetben két vizsgálati csoportot hoztunk létre: 1) kardiomioblasztok, 

amelyek iszkémia után nem kaptak sejtet (OGD kontroll); 2) kardiomioblasztok, 

amelyek iszkémia után egészséges kardiomioblasztokat kaptak (OGD + H9c2).  

3. A hozzáadott sejtek mitokondriumainak szerepét a megmentő 

folyamatban egy F16 nevű, mitokondriumkárosító szer használatával vizsgáltuk. 

Az F16 egy lipofil kation, amely irreverzibilisen gátolja az oxidatív foszforilációt. 

Az előzetes eredmények alapján 200 µM F16 előkezelést alkalmaztunk 48 óráig a 

hozzáadott H9c2 sejteken. A 2. pontban ismertetett csoportok mellett ezeket 

alkalmaztuk megmentő sejtekként. 

4. Sejtek károsodása esetén a sejtmembrán integritása sérül, a 

citoplazmában található enzimek kikerülhetnek a sejtből. A laktát-dehidrogenáz 

(LDH) már kismértékű membránkárosodás hatására megtalálható a felülúszóban. 

Az LDH aktivitásából következtetni lehet a plazmamembrán sérülésére, vagyis a 

sejt életképességére. A 2. pontban ismertetett csoportokon az LDH aktivitás mérést 

az OGD után 24 órával végeztük. 96 lyukú lemezen, 100-100 µl felülúszóhoz 

adtuk a reakcióelegyet, majd 30 perc 37°C-os inkubálást követően az abszorbanciát 

490 nm-en mértük. 

5. A malondialdehid (MDA) az oxidatív stressz markere, a 

lipidperoxidáció végterméke. Az MDA mérését a 2. pontban ismertetett 

csoportokon végeztük a megmentő sejtek hozzáadása után 5 órával, mivel irodalmi 

adatok szerint ebben az időpontban éri el a maximumát az MDA koncentráció. Az 
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abszorbanciát 532 nm-en mértük a kalibrációs sor standardjaiból és a mintákból 96 

lyukú lemezen.  

 

In vitro hiperglikémia modell 

 Kísérleteinkben humán köldökzsinór véna endotél (HUVEC) és humán 

mikrovaszkuláris endotél (HMEC) sejteket használtunk. Az intracelluláris ROS 

termelődést fluoreszcens festékekkel CM-H2DCFDA-val és hidroetidinnel 

mutattuk ki. A következő három vizsgálati csoportot alakítottuk ki: 

1. a HUVEC vagy HMEC sejteket 3 hétig alacsony (5 mM; A) glükózt 

tartalmazó médiumban tenyésztettük  

2. a HUVEC vagy HMEC sejteket 3 hétig magas (30 mM; M) glükózt 

tartalmazó médiumban tenyésztettük  

3. a HUVEC vagy HMEC sejteket 2 hétig magas (30 mM), majd utáni 1 

hétig alacsony (30 5 mM; M A) glükóztartalmú médiumban tartottuk 

 A HUVEC sejtek esetében a 3. kísérleti csoportban a következő 

inhibitorokat alkalmaztuk a 3. héten: 62,5 µM antioxidáns tulajdonságú α-

liponsavat (ALA), 10 µM NADPH-oxidáz gátló apocynint (APO) és a 

mitokondriális ROS termelést gátló UCP2 fehérjét. A kísérletsorozat végén a 

sejtekhez 2 µg/ml CM-H2DCFDA-t adtunk, 15 percig 37°C-on inkubáltuk, majd a 

fluoreszcencia intenzitást fluoreszcens spektrofotométerrel olvastuk le, 488 nm-es 

excitációs és 530 nm-es emissziós szűrőket használva. A HMEC sejteken az 

alapjelenséget vizsgáltuk meg konfokális mikroszkóppal és áramlási citométerrel. 

A sejtekben termelődött ROS kimutatására hidroetidint alkalmaztunk. A 

hidroetidint DMSO-ban oldottuk fel, végkoncentrációja a sejttenyésztő médiumban 

1 mg/ml volt. 
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Alkalmazott statisztikai módszerek 

Az adatokat átlag ± átlag hibája (SEM, „standard error of the mean”) 

formában adtuk meg. A kapott adatokat két csoport esetén kétmintás t-próbával, 

kettőnél több csoport esetén ANOVA-val, Neumann-Keuls poszt hoc teszttel 

értékeltük ki. A kezelési csoportok között szignifikáns különbséget akkor 

állapítottunk meg, ha p <0,05 (* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001). 

 

Eredmények 
In vitro iszkémia modell 

1. Konfokális mikroszkóppal kimutattuk, hogy a kardiomioblasztok 

iszkémia után 24 órával a kontroll csoportban ugyanazt a felkerekedett, 

„hólyagosodott membránú” morfológiát (angolul blebbing) mutatták, mint rögtön 

iszkémia után. Abban az esetben, amikor mezenhimális őssejteket adtuk a 

károsodott kardiomioblasztokhoz, a sejtek az egészséges sejtekre jellemző 

morfológiát mutatták. Az áramlási citometriás vizsgálatokkal bebizonyítottuk, 

hogy az OGD után emelkedett volt az elpusztult sejteket jelző festék, az ethidium 

homodimer jel intenzitása, azonban hozzáadott őssejtek hatására az iszkémia káros 

hatása kivédhető volt. A mezenhimális őssejtek „megmentő” hatását a konfokális 

mikroszkópos képek felhasználásával kvantifikáltuk. Arra az eredményre 

jutottunk, hogy a kontrollhoz képest szignifikánsan kevesebb az elpusztult sejtek 

aránya (0,85 ± 0,086 vs. 0,16 ± 0,035, p <0,05, n=6), ha az OGD után őssejtet 

adtunk a tenyészethez. Azonban ha az őssejteket a sejttenyésztő inzert segítségével 

adtuk a károsodott kardiomioblasztokhoz, akkor a kontrollhoz hasonló képet 

kaptunk (elpusztult sejtek aránya: 0,90 ± 0,055, p <0,05, n=6) (1. ábra).  
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1. ábra Az elpusztult sejtek arányának alakulása OGD-t követően a különböző kísérleti csoportokban. 
Az adatok az ábrán: átlag ± SEM. *p < 0.05 C+MSC vs. C és C+MSC vs. C+MSC ins. (C: 
kardiomioblasztok egyedül OGD után, C+MSC: kardiomioblasztok és hozzáadott őssejtek, C+MSC ins: 
kardiomioblasztok és hozzáadott őssejtek inzertben) 
 

A videomikroszkópos felvételeken iszkémia után gyakran megfigyelhető 

volt a kardiomioblasztok és az őssejtek között intercelluláris kapcsolatok, 

úgynevezett nanocsövek kialakulása. Ezek a nanocsövek több 10 µm hosszúságúak 

voltak, átmérőjük 200-500 nm között volt. MitoTracker Red festéssel kimutattuk, 

hogy a kardiomioblasztok és őssejtek közötti nanocsövekben funkcionálisan aktív 

mitokondriumok vannak. A videomikroszkópos felvételeken nem volt 

megállapítható az intercelluláris kapcsolatokban a mitokondriumok áramlásának 

iránya. Egy nanocső kialakulásához közel 2 órára volt szükség. Az intercelluláris 

kapcsolatok kialakulása mellett a kettősen festődött, kétmagvú sejtek jelezték, 

hogy a ko-kultiváció során sejtfúzió is történt, amely közel 4 óra alatt ment végbe. 

 2. Eredményeink azt mutatják, hogy az iszkémia során károsodott H9c2 

sejtekhez adott egészséges H9c2 sejtek is szignifikáns mértékben javították a sejtek 

túlélését, úgy, mint a mezenhimális őssejtek.  

 3. A megmentő sejtekként használt H9c2 kardiomioblasztokat F16-tal 

kezeltük elő. Amennyiben iszkémia után a sérült kardiomioblasztokhoz F16-tal 

előkezelt H9c2 sejteket adtunk, a túlélő H9c2 sejtek száma a kontroll csoporttal 

egyezett meg; míg az egészséges H9c2 sejtekkel kezelt csoportban szignifikánsan 

több volt a túlélő sejtek száma.  

 4. Az OGD után elvégzett LDH enzim aktivitás mérés azt mutatta, hogy a 

H9c2 sejtek hozzáadása szignifikáns mértékben csökkentette a nekrotizált sejtek 
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számát a kontroll csoporthoz viszonyítva (17,42 ± 2,63 vs. 8,00 ± 2,48, 

százalékban kifejezve), vagyis a hozzáadott H9c2 sejtek mérsékelték a citotoxicitás 

mértékét (2. ábra A panel).  

 5. OGD után az MDA koncentrációja szignifikánsan magasabb volt a 

kontroll csoportban, mint az egészséges H9c2 sejtekkel kezelt csoportban 

(13,91±0,82 µM vs. 6,53±1,53 µM). Elmondhatjuk, hogy a hozzáadott H9c2 sejtek 

csökkentik a lipidperoxidáció során keletkező MDA koncentrációját (2. ábra B 

panel).  

 

2. ábra A. Az iszkémia után elvégzett LDH enzim aktivitás mérés azt mutatta, hogy a H9c2 sejtek 
hozzáadása szignifikáns mértékben csökkentette a citotoxicitást a kontroll csoporthoz képest (17,42 ± 
2.63 vs. 8,00 ± 2,48, százalékban kifejezve) B. A hozzáadott H9c2 sejtek hatására szignifikáns 
mértékben csökkent a lipidperoxidáció során keletkező MDA mennyisége (13,91±0,82 µM vs. 
6,53±1,53 µM). Az adatok az ábrán: átlag ± SEM; * p < 0,05; *** p < 0,001 
 

In vitro hiperglikémia modell 

 Humán köldökzsinór véna endotél sejteken azt vizsgáltuk, hogy ha a 

sejteket 2 hétig magas glükóztartalmú, majd 1 hétig alacsony glükóztartalmú 

médiumban tenyésztjük (M A csoport), akkor hogyan változik meg a 

mitokondrium által termelt reaktív oxigén származékok szintje, és ezt különböző 

támadásponton ható gátlószerek hogyan befolyásolják. Azt találtuk, hogy M A 

csoportban, összehasonlítva az M csoporttal, ugyanúgy szignifikánsan magas 

maradt a termelt ROS mennyisége a kontrollhoz viszonyítva. Azonban ha 

inhibitorként α-liponsavat (ALA), apocynint (APO) vagy mitokondriális légzési 
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lánc szétkapcsoló fehérjét (UCP-2) alkalmaztunk, akkor szignifikáns mértékben 

csökkent a ROS termelés, de az A csoport szintjére nem tudott visszatérni (3. ábra). 

 

3. ábra HUVEC sejteket 3 hétig alacsony (5 mM; A) vagy magas (30 mM; M) vagy 2 hétig magas és 1 
hétig alacsony (M A) glükóztartalmú médiumban tenyésztettünk. Az M A csoportban, 
összehasonlítva az M csoporttal, ugyanúgy szignifikánsan magas maradt a termelt ROS mennyisége a 
kontrollhoz viszonyítva. Azonban ha inhibitorként α-liponsavat (ALA), apocynint (APO) vagy 
mitokondriális légzési lánc szétkapcsoló fehérjét (UCP-2) alkalmazunk, akkor szignifikáns mértékben 
csökkent a ROS termelés, de az A csoport szintjére nem tért vissza. Az adatok az ábrán átlag±SEM-ként 
tüntettük fel. ** p<0,01; *** p<0,001 vs HUVEC sejtek 5 mM glükóztartalmú médiumban 3 hétig. ## 
p<0,01 vs M A 
 
 Humán mikrovaszkuláris endotél sejteken a hidroetidinnel történt mérések 

hasonló képet mutattak, mint a CM-H2DCFDA-val elvégzett mérések: az M A 

csoportban emelkedett maradt a ROS termelés, ugyanúgy mint az M csoportban, a 

kontroll A csoporthoz viszonyítva.  

 

Megbeszélés 
In vitro iszkémia modell 

Munkám során in vitro iszkémia modellben tanulmányoztam az I/R során 

bekövetkező károsodás sejtszintű mechanizmusait. Az I/R modellben H9c2 

patkány embrionális kardiomioblaszt sejtvonalat használtunk. Korábbi 

tanulmányokban már alkalmazták a H9c2 sejteket a doxorubicin, glükózglükóz-

oxidáz, hidrogénperoxid vagy iszkémia/reperfúzió vizsgálatára, ezért elfogadott in 

vitro modell az oxidatív stressz okozta károsodások vizsgálatára. 
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A szimulált iszkémiát a H9c2 sejteken egyidejű glükóz- és oxigén 

megvonással értük el. A szimulált iszkémia időtartamát több előkísérlet alapján 

150 percnek határoztuk meg, amit 30 perc reperfúzió követett. Kísérleteink első 

részében az I/R után hozzáadott, egészséges mezenhimális őssejtek regeneratív 

tulajdonságait, valamint a lehetséges hatásmechanizmust vizsgáltuk. A sérült 

kardiomioblasztokat 24 óráig növesztettük együtt a hozzáadott őssejtekkel. 

Megfigyeltük, hogy abban az esetben volt a legkisebb az elpusztult sejtek aránya a 

kontroll csoporthoz viszonyítva, ha az őssejteket közvetlenül adtuk a sérült 

kardiomioblasztokhoz. Amennyiben az őssejteket olyan inzertben adtuk a sérült 

sejtekhez, amelyben közös médiumban voltak, de a közvetlen sejt-sejt kapcsolatok 

kialakulását meggátolta, akkor az elpusztult sejtek aránya azonos volt a kontroll 

csoporttal. Ezekkel az inzertekkel azt lehetett vizsgálni, hogy a mezenhimális 

őssejtek által szekretált vegyületek, vagyis parakrin faktorok hozzájárulnak-e a 

megmentő, regenerációs folyamatokhoz.  

Kimutattuk, hogy a károsodott kardiomioblasztok és őssejtek együtt-

tenyésztésének jótékony hatása függ a közvetlen sejt-sejt kapcsolatoktól. Ide 

sorolhatjuk a kísérleteinkben megfigyelt intercelluláris nanocsöveket is. 

Nanocsövek kialakulását endoteliális progenitor sejtek, szívizomsejtek, 

immunsejtek és más sejttípusok között is kimutattak. Jellemzésük feltárta, hogy 

ezek a filamentumok aktint tartalmaznak, mikroszómákat vagy mitokondriumokat 

találtak bennük. A videomikroszkópos felvételeken megfigyeltük, hogy 

nanocsövek kialakulása gyakran megy végbe kardiomioblasztok és mezenhimális 

őssejtek között. MitoTracker-rel, a mitokondriumokat jelölő festékkel megfestve a 

sejteket, azt tapasztaltuk, hogy ezekben a csövekben funkcionális mitokondriumok 

is megtalálhatóak. A hozzáadott H9c2-vel végzett kísérletek során, amennyiben 

olyan sejteket alkalmaztunk, amelynek a mitokondriumait károsítottuk, a 

hozzáadott sejtek „megmentő” hatása elmaradt. Ezek az eredmények azt mutatják, 

hogy a mitokondriumok vagy a mitokondriumok egy része átjuthat egyik sejtből a 

másikba, és szerepük lehet az iszkémiában is károsodott kardiomioblasztok 
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megmentésében. A közvetlen sejt-sejt kapcsolatoknak nem csak az iszkémia után, 

hanem már iszkémia alatt is jelentőségük van. Az iszkémia alatt készült 

videomikroszkópos felvételeket kiértékelve azt találtuk, hogy azok a 

kardiomioblasztok, amelyek legalább két-három másik sejttel voltak kapcsolatban, 

szignifikánsan később kerekedtek fel és pusztultak el az egyedülálló sejtekhez 

képest.  

A megmentő hatás egyik lehetséges mechanizmusa az lehet, hogy a 

transzplantált sejtek parakrin faktorok szekréciójával fokozzák a regenerációt. 

Zsírszövet eredetű őssejtek (ASC) tenyésztő médiumát (kondicionált médium) 

használva kimutatták az őssejtek kardioprotektív hatását. Sejtinzerttel folytatott 

kísérleteink eredményei azonban azt mutatják, hogy a sejtek által szekretált 

parakrin faktorok szintje valószínűleg túl alacsony volt ahhoz, hogy megmentő 

hatást fejtsen ki a károsodott kardiomioblasztokra. Az alacsony koncentrációra 

magyarázat lehet, hogy csak egy napig tenyésztettük együtt a sejteket, ami kevés 

volt ahhoz, hogy a faktorok feldúsuljanak a tenyésztőmédiumban. A másik, in vivo 

kísérletekben is gyakran megfigyelt jelenség a ko-kultivációs vizsgálatok során a 

sejtfúzió. A videomikroszkópos felvételeken mi is találtunk néhány kettős 

festődésű, kétmagvú sejtet, ami azt jelzi, hogy sejtfúzió történt. Azonban, a 

sejtfúzió jelensége nagy variációt mutat a különböző tenyésztési és detektálási 

technikákkal, ezért a sejtfúzió mint egy in vitro artefakt jelenség nem zárható ki. 

Kísérleteink során csak néhány, megkérdőjelezhetetlen sejtfúziót figyeltünk meg, 

amely nem elégséges a nagyszámú károsodott kardiomioblaszt megmentéséhez. Az 

általunk is használt Vybrant fluoreszcens festékkel azt mutatták ki, hogy 5 nap után 

az együtt tenyésztett szívizomsejtek és ASC-k 20%-a fúzionált. Más csoportok is 

azt találták, hogy a sejtek 18%-a fúzionált egymással 4 nap után. Vizsgálataink 

során szintén találtunk kettős festődésű, azonban egymagvú sejteket a 

kardiomioblasztok és az őssejtek együtt tenyésztése során, normál körülmények 

között is. Ez a kettős jelölődés a rövid idejű, direkt sejt-sejt kapcsolatok 

kialakulásának eredménye lehet. Ezen kapcsolatok kialakulása során a sejtek 
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membránrészleteket cserélnek ki egymással, ezáltal a Vybrant festék az egyik 

sejtből a másik sejtbe kerülhet át. Feltételezhető lenne, hogy a Vybrant festékek 

réskapcsolatokon jutnak át. A réskapcsolatokon azonban legfeljebb 1000 Da 

nagyságú molekulák képesek átjutni, a Vybrant festékek pedig a foszfolipid kettős 

réteghez kapcsolódnak. Kimutatták, hogy az alacsony molekulasúlyú sejtjelző 

anyagok - mint a calcein - réskapcsolatokon jutnak egyik sejtből a másikba, nagy 

molekulasúlyú anyagok pedig parciális sejtfúzió által. Ezekből a megfigyelésekből 

arra következtethetünk, hogy 24 óra után kísérleteinkben a „dye transfer” 

valószínűleg a rövid idejű, direkt sejt-sejt kapcsolatok következménye.  

A kísérleti protokoll időkerete szintén fontos. Kísérleteinkben az őssejteket 

iszkémia után 30 perccel, vagyis korai időpontban adtuk a károsodott 

kardiomioblasztokhoz, és a kísérleteket reperfúzió után 24 órával befejeztük, amíg 

még differenciáció nem történik. Több kutatócsoport is kimutatta, hogy csontvelői 

eredetű őssejtek úgy differenciálódnak szívizomsejtekké, ha a két sejttípust együtt 

növesztik 7 napig ko-kultúrában és a két sejttípus közvetlen sejt-sejt kapcsolatokat 

tud egymással kialakítani. Mások tapasztalták, hogy a hozzáadott mezenhimális 

őssejtek a növekvő számú szívizomsejtek esetében koncentrációfüggő mértékben 

differenciálódtak, ha közvetlen sejt-sejt kapcsolatot tudtak kialakítani. A 

differenciáció még kifejezettebb volt, ha a szívizomsejtekben előzőleg apoptózist 

indukáltak. A kísérletek késői szakaszában a parakrin faktorok hatása valószínűleg 

nagyobb jelentősséggel bír, főleg a differenciációs folyamatokban. Ezek az 

eredmények azt mutatják, hogy az akut, regeneráló hatás kialakulásában nem a 

differenciáció játssza a fő szerepet. Az egészséges mezenhimális őssejtek tehát 

képesek közvetlen sejt-sejt kapcsolatok kialakításával javítani az iszkémiás sérülést 

szenvedett kardiomioblasztok túlélési esélyeit. Ez egy olyan mechanizmus, amit 

korábban nem említettek az őssejtek hatásai között iszkémiás állapotokban. Az 

őssejt-transzplantáció hatásossága nem csak a neovaszkularizációban és az 

elpusztult sejtek pótlásában nyilvánulhat meg, hanem abban, hogy az őssejtek 

megmentik a sérült sejteket. A hatás legvalószínűbb magyarázata az lehet, hogy az 
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őssejtek javítják a károsodott kardiomioblasztok esélyét a túlélésre, meggátolják a 

sejthalál kialakulását, aktiválják a regenerációs mechanizmusokat a sérülés helyén.  

Kísérleteink másik részében az I/R modell kísérleti protokollját annyiban 

módosítottuk, hogy hozzáadott sejtek nem mezenhimális őssejtek hanem 

egészséges H9c2 kardiomioblasztok voltak. A hozzáadott H9c2 sejtek, az MSC-

khez hasonlóan szignifikáns mértékben csökkentették az elpusztult H9c2 sejtek 

arányát a kontrollhoz viszonyítva. A klinikai vizsgálatok során a csontvelői eredetű 

hematopoetikus és mezenhimális őssejtek mellett alternatív sejtforrásként 

kipróbálták már a zsírszövet eredetű őssejteket, a szívből származó progenitor- és 

őssejteket illetve vázizomsejteket, amelyek szintén autológok és nagy 

mennyiségben izolálhatóak.  

Az oxidatív stressz markereit, az LDH és MDA szintet vizsgálva azt 

találtuk, hogy a hozzáadott H9c2 sejtek szignifikáns mértékben csökkentették mind 

a LDH enzim aktivitásával jellemezhető membránkárosodás mértékét, mind az 

MDA koncentrációval jellemezhető lipid peroxidációt. Az MDA koncentráció a 

felülúszóban körülbelül háromszorosa volt a pelletben mérhető értéknek iszkémia 

után, vagyis nekrózis során a membránkárosodás hatására a képződött MDA nagy 

része kikerült a sejtből a felülúszóba. Ezt az eredményt az LDH enzimaktivitás 

mérés is megerősítette. Ezekkel a megfigyelésekkel azt a feltevést igazoltuk, hogy 

a hozzáadott sejtek jótékony hatása csökkenti az oxidatív stressz okozta 

károsodások mértékét, ami hozzájárulhat az I/R-ban sérült sejtek regenerációjához.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy I/R-ban károsodott sejtek állapota 

javítható egészséges sejtek hozzáadásával. A hatás kialakulásában szerepe van 

annak, hogy a sérült és egészséges sejtek közvetlen sejt-sejt kapcsolatokat, 

intercelluláris nanocsöveket alakítanak ki egymás között és a „megmentő” sejtek 

megfelelő energiaállapotban vannak.  
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In vitro hiperglikémia modell 

Munkám során az I/R modell mellett in vitro hiperglikémia modellben 

vizsgáltam a mitokondriális ROS termelést, és szerepét a metabolikus memória 

kialakulásában. A metabolikus memória jelentősége abban áll, hogy hiperglikémiás 

periódus után normalizált glükózszint mellett is fenntartott marad a ROS termelés a 

sejtekben, és ez a diabétesz és szövődményeinek kialakulásához vezethet. 

Kísérleteinkben azt találtuk, hogy 2 hétig magas, majd 1 hétig alacsony 

glükóztartalmú médiumban tenyészett endotél sejtekben is fenntartott maradt a 

mitokondriális ROS termelés, ugyanúgy, mint a 3 hétig magas glükóztartalmú 

médiumban tenyésztett sejteknél. A jelenség kivédhető volt különböző 

gátlószerekkel, mint például az antioxidáns α-liponsavval, a mitokondriális ROS 

termelést gátló UCP2 fehérjével és a NADPH-oxidáz gátló apocyninnel. HUVEC 

sejteken kimutatták, hogy a 2 hétig naponta változtatott, magas és alacsony, majd 

egy 1 hétig alacsony glükóztartalmú médiumban („glükóz oszcilláció”) növesztett 

sejtek esetén még kifejezettebb volt az oxidatív stressz mértéke mint a 2 hétig 

magas, majd 1 hétig alacsony glükóztartalmú médiumban tenyészett sejtek esetén. 

Vagyis a metabolikus memória jelensége változó glükózkoncentráció után is 

megfigyelhető. T2DM-es betegeket vizsgálva az oszcilláló vércukorszint endotél 

diszfunkciót előidéző hatásait találták. 

A metabolikus memória jelenségére a klinikumban két, az 1990-es években 

1-es és 2-es típusú diabéteszes betegek körében végzett, randomizált, kontrollált 

klinikai vizsgálat (DCCT/EDIC és UKPDS) eredményeinek kiértékelése után 

lettek figyelmesek. Mindkét vizsgálatban a betegek vagy hagyományos, vagy 

intenzív kezelésben részesültek. Kimutatták, hogy az intenzív kezelésben részesült 

betegekben (HbA1c ~7% a vizsgálat végén) szignifikánsan csökkent a 

mikrovaszkuláris szövődmények kialakulásának a kockázata a hagyományosan 

kezelt (HbA1c ~8-9% a vizsgálat végén) csoporthoz képest. Azonban szignifikáns 

összefüggést a kardiovaszkuláris szövődmények csökkenésével nem tudtak 

kimutatni. A 2000-es években több olyan klinikai vizsgálatot indítottak, amelyben 
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célul tűzték ki annak megvizsgálását, hogy az intenzív kezelés (HbA1c célértéke 

<6% volt a vizsgálatok végén) hogyan befolyásolja a kardiovaszkuláris 

szövődmények alakulását. Azt mutatták ki, hogy az intenzív kezelésű csoportban 

hasonló volt vagy nőtt a mortalitás a hagyományosan kezelt csoporthoz képest. 

Erre több magyarázat is született: az intenzív kezelésű csoportban megnőtt a 

hipoglikémiás esetek száma, súlygyarapodást tapasztaltak a betegeknél. Ezekből az 

eredményekből azt a következtetést vonták le, hogy a HbA1c célértéke 7% körül 

kell, hogy legyen. Az 1990-es években elkezdett vizsgálatok utánkövetése során is 

ez a célérték tűnik a megfelelőnek. Ezek az egymással ellentétes eredmények azt 

sugallják, hogy a vércukorszint szoros szabályozása önmagában nem elegendő a 

hosszútávon kialakuló szövődmények kivédésben, hanem más rizikófaktorok 

kontrollálása is szükséges. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szövődmények 

létrejöttéhez a hagyományosan kezelt csoport esetében a metabolikus memória 

kialakulása mellett a napi vércukor-ingadozás is hozzájárulhat. Kimutatták, hogy 

2-es típusú diabéteszes betegekben a napi vércukor-ingadozás fokozottabb oxidatív 

stresszel jár, mint a tartósan fennálló hiperglikémiás állapot. Ez egybecseng a 

fentebb említett, kísérletes körülmények között megfigyelt nagyobb mértékű 

oxidatív stressz kialakulásával „glükóz osszcilláció”-t követően. Elmondhatjuk, 

hogy a HbA1c szint ellenőrzése mellett, amely intenzív glikémiás kontrollal érhető 

el, az akut ingadozások korlátozására irányuló kezelés is csökkentheti a diabétesz 

szövődményeit. Mind az akut és a krónikus szövődmények kialakulásában a 

metabolikus memória fontos szerepet játszik. 

A vércukorszint helyreállítása mellett a másik fontos kérdés a késői 

glikációs végtermékek (AGE) szintjének és a AGE receptorok expressziójának a 

csökkentése, mivel ezek a metabolikus memória kialakulásában közvetlen szerepet 

játszanak a mitokondriális fehérjék glikációjával, hozzájárulva ezzel a 

szövődmények kialakulásához. T1DM-ben szenvedő gyerekeket vizsgálva - akik 

konvencionális vagy intenzív kezelést kaptak - azt találták, hogy a glikációs 

végtermékképzés okozta oxidatív stressz kifejezettebb volt a konvencionális 
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kezelés során a kontrollhoz képest. Ez a tanulmány is azt sugallja, hogy a 

vércukorszint és a HbA1c ellenőrzése mellett más glikációs végtermékek 

koncentrációjának meghatározása is diagnosztikus értékű lenne. 

 

Következtetések 
 1. Eredményeink azt mutatják, hogy az iszkémia során károsodott 

szíveredetű sejtek túlélését a hozzáadott mezenhimális őssejtek fokozzák. A 

regenerációs folyamatban fontos szerepük van a sejtek között kialakuló közvetlen 

kapcsolatoknak. Ezek során részleges membránkapcsolatok vagy intercelluláris 

nanocsövek jönnek létre. A két sejt között kialakult nanocsövekben 

mitokondriumokat figyeltünk meg. Ha a hozzáadott sejtek mitokondriumait 

károsítottuk, akkor ezek a sejtek nem javították a posztiszkémiás sejtek túlélési 

arányát. A parakrin faktorok szerepét vizsgálva azt mondhatjuk, hogy az 

iszkémia/reperfúzió után 24 órával a hozzáadott sejtek által szekretált anyagok 

mennyisége valószínűleg túl alacsony volt, hogy javítsa a sérült sejtek túlélését. A 

kísérlet időkerete a differenciációs folyamatok szempontjából is fontos. Irodalmi 

adatok szerint a mezenhimális őssejtek 5-7 nap után differenciálódnak 

szívizomsejtekké, vagyis modellünkben kizárható a differenciáció jelensége. 

Megfigyeltünk sejtfúziót is kardiomioblasztok és őssejtek között, azonban ez 

adataink és más közlemények szerint is olyan kis gyakorisággal fordul elő, hogy az 

összes megfigyelt jótékony hatás nem magyarázható ezzel. Modellünkben a 

hozzáadott sejtek akut regenerációs képessége vizsgálható, a kísérletek késői 

szakaszában a parakrin faktorok hatása és a differenciáció valószínűleg nagyobb 

jelentőséggel bír. Kimondhatjuk, hogy az őssejt-beültetés nem csak a sérült 

szívizom pótlásában vagy a neovaszkularizációban nyilvánulhat meg, hanem a 

sérült sejtek megmentésében is, az általunk bemutatott mechanizmusokon 

keresztül. 

2. Kísérleteink során kimutattuk az oxidatív stressz markereinek, az LDH 

enzim aktivitásnak és a malondialdehid koncentrációjának az emelkedését, amelyet 
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a hozzáadott sejtek szignifikáns mértékben csökkentettek. A klinikai gyakorlatban 

a transzplantált őssejtek tehát azáltal is fokozzák a regenerációt, hogy az 

iszkémia/reperfúzió során keletkező különböző reaktív oxigén és nitrogén 

származékokat eliminálni tudják. 

3. In vitro hiperglikémia modellben endotél sejteken kimutattuk a 

metabolikus memória jelenségét. A magas glükózkoncentráció perzisztáló 

hatásaként fennmaradó ROS termelést gátlószerekkel csökkenteni tudtuk, de az a 

kontroll szintre nem tért vissza. Ennek hátterében az állhat, hogy egyes 

mitokondriális fehérjék glikálódtak, amelyek tovább termelték normál 

körülmények között a reaktív származékokat, ezek pedig újabb AGE termékeket 

hoztak létre. Ez összhangban van a klinikai vizsgálatok során nyert eredményekkel 

is. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a metabolikus memória vizsgálata és a 

jelenség részletesebb megismerése fontos a diabétesz mikro- és makrovaszkuláris 

szövődményeinek megelőzésében. 
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