
In vitro őssejtkezelés hatásmechanizmusának és a 
metabolikus memória szerepének vizsgálata oxidatív 

stressz okozta sejtkárosodásban 
 
 

Doktori értekezés 
 
 
 

Cselenyák Attila 
 
 

Semmelweis Egyetem 
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 

 

 
 

 
 
Témavezető:    Dr. Lacza Zsombor, tudományos főmunkatárs 

 
Hivatalos bírálók:  Dr. Pongrácz Judit, egyetemi docens 

Dr. Mócsai Attila, egyetemi docens 
 

Szigorlati bizottság elnöke:  Dr. Tretter László, egyetemi tanár 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár 
    Dr. Cervenak László, tudományos főmunkatárs 
 
 
 

Budapest 
2011 



 
 

2

Tartalomjegyzék: 

 

Tartalomjegyzék: .............................................................................................................. 2 

Rövidítések jegyzéke ........................................................................................................ 4 

1. Irodalmi áttekintés ........................................................................................................ 6 

1.1. Kardiovaszkuláris betegségek ............................................................................... 6 

1.2. Diabétesz mellitusz ................................................................................................ 7 

1.3. Szabad gyökök; az oxidatív és nitrozatív stressz fogalma .................................... 8 

1.3.1. Reaktív oxigén származékok .......................................................................... 8 

1.3.2. Reaktív nitrogén származékok...................................................................... 10 

1.3.3. Szabad gyökök elleni védekezés .................................................................. 11 

1.3.4. Szabad gyökök szerepe az élettani folyamatokban ...................................... 12 

1.3.5. Az oxidatív/nitrozatív stressz sejtkárosító hatásai ........................................ 13 

1.4. Oxidatív stressz iszkémiás szívbetegségben........................................................ 14 

1.4.1. Iszkémia/reperfúzió okozta károsodások kezelése ....................................... 16 

1.4.1.1. Konvencionális kezelési módszerek ...................................................... 17 

1.4.1.2. Sejtalapú terápiák .................................................................................. 18 

1.4.4.2.1. Őssejtek és differenciálódott testi sejtek a sejtalapú terápiában ..... 18 

1.4.4.2.2. Hatásmechanizmus ......................................................................... 21 

1.4.4.2.3. Sejtalapú terápiák alkalmazása a klinikai gyakorlatban ................. 23 

1.5. Oxidatív stressz szerepe a diabétesz kialakulásában ........................................... 25 

1.5.1. Hiperglikémia indukálta károsodások mechanizmusa ................................. 25 

1.5.2. Metabolikus memória ................................................................................... 28 

1.5.3. Új terápiás lehetőségek diabéteszben ........................................................... 30 

2. Célkitűzések ............................................................................................................... 33 

3. Módszerek .................................................................................................................. 34 

3.1. In vitro iszkémia modell ...................................................................................... 34 

3.1.1. Felhasznált sejttípusok .................................................................................. 34 

3.1.2. A kísérletekben használt fluoreszcens festékek............................................ 35 

3.1.3. Iszkémia modell beállítása............................................................................ 36 

3.1.4. Iszkémia modell ............................................................................................ 38 



 
 

3

3.1.5. Iszkémia modell hozzáadott mezenhimális őssejtekkel ............................... 38 

3.1.6. Sejtfúzió vizsgálata OGD során és normál körülmények között, valamint 

nanocsövek megfigyelése ....................................................................................... 39 

3.1.7. Iszkémia modell hozzáadott H9c2 sejtekkel ................................................ 40 

3.1.8. LDH enzimszint meghatározása ................................................................... 40 

3.1.9. MDA meghatározása .................................................................................... 42 

3.1.10. F16-tal kezelt, hozzáadott H9c2 sejtek alkalmazása .................................. 43 

3.1.11. A konfokális képek kiértékelése ................................................................. 43 

3.2. In vitro hiperglikémia modell .............................................................................. 44 

3.2.1. Felhasznált sejttípusok .................................................................................. 44 

3.2.2. Oxidatív/nitrozatív stressz kimutatására használt fluoreszcens festékek ..... 44 

3.2.3. Kísérleti protokoll ......................................................................................... 45 

3.3 Alkalmazott statisztikai módszerek ...................................................................... 46 

4. Eredmények ................................................................................................................ 47 

4.1. In vitro iszkémia modell ...................................................................................... 47 

4.1.1. Megfigyelések OGD alatt ............................................................................. 47 

4.1.2. Iszkémián átesett H9c2 kardiomioblasztok és mezenhimális őssejtek együtt-

tenyésztése .............................................................................................................. 47 

4.1.3. Iszkémia modell H9c2 hozzáadott sejtekkel ................................................ 53 

4.1.4. LDH enzim szint meghatározása OGD után ................................................ 54 

4.1.5. MDA szint meghatározása OGD után .......................................................... 55 

4.1.6. F16-tal kezelt, hozzáadott H9c2 sejtek alkalmazása .................................... 56 

4.2. In vitro hiperglikémia modell .............................................................................. 57 

4.2.1. Metabolikus memória ................................................................................... 57 

5. Megbeszélés ............................................................................................................... 59 

6. Megállapítások ........................................................................................................... 66 

7. Összefoglalás .............................................................................................................. 68 

8. Summary ..................................................................................................................... 69 

9. Irodalomjegyzék ......................................................................................................... 70 

10. Publikációs lista ........................................................................................................ 95 

11. Köszönetnyilvánítás ................................................................................................. 97 

12. Mellékletek ............................................................................................................... 98 



 
 

4

Rövidítések jegyzéke 

 

8-OH-G   8-hidroxi-2’-deoxiguanozin 

AGE   késői glikációs végtermék 

ALA   α-liponsav 

APO   apocynin 

ASC   zsírszövet eredetű őssejtek 

BH4   tetrahidro-biopterin 

BMMC  csontvelői mononukleáris sejtek 

BMSC   csontvelői eredetű őssejtek 

cGMP   ciklikus guanin-monofoszfát 

CSC   szív eredetű őssejtek 

CVD   kardiovaszkuláris betegség 

DCCT    Diabetes Control and Complications Trial 

DM   diabétesz mellitusz 

DMEM  Dulbecco’s modified Eagle medium 

EPC   endoteliális progenitor sejt 

ESC   embrionális őssejt 

FAD   flavin adenin dinukleotid 

FMN   flavin mononukleotid 

G-CSF   granulocita kolóniastimuláló faktor 

GSH   glutation 

HMEC   humán mikrovaszkuláris endotél sejtek 

H2O2   hidrogén peroxid 

HOCl   hipoklórossav 

HUVEC  humán köldökzsinór véna endotél sejtek 

IHD   iszkémiás szívbetegség 

iPSC   indukált pluripotens őssejt 

IR   iszkémia/reperfúzió 

L˙   lipid gyökök 

LDH   laktát-dehidrogenáz 

LOO˙   peroxil gyök 
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LVEF   bal kamrai ejekciós frakció 

MDA   malondialdehid 

MGO   metilglioxál 

MI   miokardiális infarktus 

MPT pórus  mitokondriális permeabilitás tranzíciós pórus 

MRI   mágneses magrezonancia képalkotás 

MSC   mezenhimális őssejtek 

NAD   nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NADPH  nikotinamid-adenin-dinukleotid foszfát 

NO˙   nitrogén monoxid 

NO·    nitrogén dioxid 

NOS   nitrogén-oxid szintáz 

O2   molekuláris oxigén 

O·    szuperoxid anion 

OGD   oxigén- és glükóz megvonás 

OH˙   hidroxil gyök 

ONOO   peroxinitrit 

PARP   poli(ADP-ribóz)-polimeráz 

PET   pozitron emissziós tomográfia 

RO˙   alkoxil gyök 

ROS   reaktív oxigén származékok 

RNS   reaktív nitrogén származékok 

SOD   szuperoxid diszmutáz 

SP   „side population” sejtek 

SPECT  single photon emission computed tomography 

T1DM   1-es típusú diabétesz mellitusz 

T2DM   2-es típusú diabétesz mellitusz 

UCP-2   uncoupling protein 2 

UKPDS   U.K Prospective Diabetes Study 

XDH   xantin-dehidrogenáz 

XO   xantin-oxidáz 
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1. Irodalmi áttekintés 

1.1. Kardiovaszkuláris betegségek 

A kardiovaszkuláris betegségek (CVD) a szívet és az érrendszert érintő 

kórképek összessége. A legfontosabbak közé a szívkoszorúér-betegség, a stroke és a 

perifériás vaszkuláris betegségek tartoznak. A kardiovaszkuláris betegségek 2008-as 

adatok szerint közel 4,3 millió ember halálát okozták Európában, minden második 

halálesetért a CVD volt a felelős (1. ábra). A CVD-n belül az esetek felében az 

iszkémiás szívbetegség (IHD), az esetek harmadában pedig a stroke okozza a halált. A 

CVD 75 éves kor alatt a leggyakoribb halálok mind a nők (43%), mind a férfiak (38%) 

körében Európában (1. ábra). A halálozási arány regionális eloszlást mutat, Közép- és 

Kelet-Európában magasabb Észak-, Dél- vagy Nyugat-Európához viszonyítva. Az 

utóbbi három régióban a CVD incidenciája, mortalitása csökkenő tendenciát mutat, 

azonban Közép- és Kelet-Európában ezen mutatók stagnálnak vagy növekednek. A 

CVD rizikótényezői közé sorolható a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a 

cukorbetegség, a dohányzás és az elhízás (a mozgás hiánya és az egészségtelen 

táplálkozás következtében is) [1].  

 

 

1. ábra Főbb halálozási okok százalékos eloszlása férfiak és nők körében (2008-as európai 
adatok) [1] 
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1.2. Diabétesz mellitusz 

 A diabétesz mellitusz (DM) kialakulásának oka a szervezet abszolút vagy relatív 

inzulin hiánya, vagyis a szervezet nem képes inzulin termelésre, vagy képes ugyan, de 

inzulinnal szembeni rezisztencia áll fenn. A DM fő típusait az 1. táblázat tartalmazza. 

Az értekezésben részletesen az 1-es és 2-es típusú diabétesz mellitusszal foglalkozom. 

 
1. táblázat A diabétesz mellitusz főbb típusai [2] 

Főbb típusok Alcsoportok 
1-es típusú diabétesz mellitusz - immun eredetű diabétesz 

- idiopátiás diabétesz 
2-es típusú diabétesz  
Egyéb speciális diabétesztípusok - A β-sejt-funkció genetikai defektusa 

- Az inzulin hatékonyságának genetikai defektusa 
- Az exokrin pankreász betegsége 
- Endokrinopátiák 
- Gyógyszerek vagy kémia anyagok által indukált 
- Fertőzéses eredetű 
- Az immun-mediált diabétesz ritka formái 
- Diabétesszel járó egyéb genetikai szindrómák 

Gesztációs diabétesz  
 

Az 1-es típusú DM (T1DM) vagy inzulinfüggő DM lehet autoimmun eredetű, 

amikor a szervezet a pankreász inzulintermelő β-sejtjeit támadja meg, vagy lehet 

idiopátiás, amikor autoimmun markerek nem mutathatóak ki. A T1DM az összes 

diabéteszes eset 5-10%-át teszi ki, ami körülbelül 11-22 millió embert jelent világszerte, 

a diagnosztizált T1DM-es betegek 50-60%-a 16-18 év alatti [3]. Incidenciája világszerte 

folyamatosan növekszik, az elmúlt tíz évben évi 3%-os emelkedés volt tapasztalható [4-

6].  

A 2-es típusú DM (T2DM) vagy nem inzulinfüggő DM relatív inzulinhiánnyal 

járó állapot, vagyis a termelődött inzulinnal szemben rezisztencia áll fenn. A T2DM 

prevalenciája és incidenciája fokozatosan nő a fejlett- és a fejlődő országokban. 2000-

ben 171 millióra becsülték, 2004-ben 220 millió embert érintett a T2DM világszerte, 

2025-re elérheti a 380 milliót is [7-9]. A valós számok azonban még magasabbak 

lehetnek, mivel a T2DM akár 7 évvel a diagnózis előtt kialakulhat [10]. A T2DM 

kialakulása összefüggésbe hozható az életkorral, a túlsúly és az elhízottság mértékével, 

a fizikai inaktivitással és a dohányzással.  



 
 

8

A DM akut szövődményei (hipoglikémia vagy diabéteszes ketoacidózis) a 

diabétesz okozta halálozások 6%-át teszik ki, a fennmaradó több mint 90% a diabétesz 

késői, krónikus szövődményeire, a nefro-, retino- és neuropátiára, valamint a mikro- és 

makroangiopátiára vezethető vissza [8]. 

 

1.3. Szabad gyökök; az oxidatív és nitrozatív stressz fogalma 

Szabad gyöknek nevezzük azokat az atom vagy molekula származékokat, 

melyek egy vagy több párosítatlan elektront tartalmaznak valamelyik 

molekulapályájukon, és képesek hosszabb-rövidebb időtartamú önálló létezésre. 

Fiziológiás körülmények között a szabadgyök-képződés, illetve az enzimatikus és nem 

enzimatikus antioxidánsok egyensúlyban vannak, így a szervezet védett a szabad 

gyökök káros hatásaitól. Kóros körülmények között ez az egyensúly felborul a szabad 

gyökök túltermelődése vagy az antioxidáns védelem sérülésének következményeként, 

és oxidatív/nitrozatív stressz alakul ki. A legutóbbi évek kutatásai bebizonyították, hogy 

a szabad gyökök fontos szerepet játszanak többek közt a szívelégtelenség, az 

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

megbetegedések vagy az autoimmun kórképek és szövődményeinek kialakulásában [11-

20]. 

1.3.1. Reaktív oxigén származékok 

A reaktív oxigén származékok (ROS) alatt a molekuláris O2-ből kialakult 

reakcióképes termékeket értjük. Ide sorolhatjuk a szuperoxid aniont (O· ), a hidroxil 

gyököt (OH˙) vagy az alkoxil gyököt (RO˙). Vannak nem szabad gyök természetű 

reaktív oxigén származékok, például a hidrogén-peroxid (H2O2) és a hipoklórossav 

(HOCl)  

 A O·  a molekuláris O2-ből képződik egy elektron felvételével. A O· -ot 

tekintjük az elsődleges ROS-nak, ha más molekulákkal közvetlenül illetve enzim- vagy 

fém mediálta reakcióban reagál, akkor alakulnak ki a másodlagos ROS-ok [21]. Normál 

körülmények között a O·  fő forrása a mitokondriális elektron transzport lánc I-es és III-

as komplexe, ahol a szivárgó elektronok miatt az O2 1-3%-a alakul át O· -dá [22]. A 

szuperoxid-termelődés azonban szoros kontroll alatt áll, és a mitokondriumon belül 
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marad. Számos enzim is képes O·  termelésre, mint például a xantin-oxidáz (XO). Az 

enzim normál körülmények között dehidrogenázként (XDH) működik, és elektronokat 

ad át NAD+-ra. A purin katabolizmus során a hipoxantin xantin, és xantin húgysav 

átalakulást katalizálja. A xantin és a húgysav fontos antioxidánsok és szabadgyök 

fogók. Azonban iszkémia/reperfúzió vagy szepszis során az enzim aktív helye 

oxidálódik, oxidázként működik és O· -ot termel [23]. A XO enzim mellett a 

NADH/NADPH oxidáz rendszer a szuperoxid másik fő forrása. Ez az enzim nagy 

mennyiségben van jelen a fagocitákban, fontos szerepet játszik a mikrobák elleni 

védekezésben. (2. ábra/1) 

A O·  vízzel reakcióba lépve H2O2-dá alakul, ezt a folyamatot katalizálja a 

szuperoxid-diszmutáz enzim (SOD) (2. ábra/2). A H2O2 stabilabb, mint a O·  és képes a 

membránon átdiffundálni, ezért sok reakcióban lényegében a O·  hatását közvetíti. Fe2+ 

vagy Cu+ a H2O2-ot egy elektron leadása mellett a reakcióképes OH˙-ké redukálják, ezt 

a reakciót nevezik Fenton-reakciónak. A Fenton-reakciót a Haber-Weiss reakció előzi 

meg, amikor is a O·  redukálja a Fe3+ vagy a Cu2+  ionokat (2. ábra/5). 
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keletkezése mellett: az L-arginin guanidincsoportján oxidáció történik, az NO mellett a 

másik végtermék az L-citrullin. (3. ábra) A reakcióban öt kofaktor vesz részt: a hem, a 

NADPH, a FAD, az FMN és a BH4.  

 

NH2

O

NH

NH2N
OH

OH
NH2

O

NH

NH2NH

OH

NADPH
NO +

NH2

O

NH

NH2O

OH

L-arginin L-citrullinNω-OH-L-arginin

NADPH

O2
OH2 O2

OH2

 
3. ábra Az NO keletkezése in vivo L-argininből 

 

A NOS enzimek dimerként fordulnak elő, három izoformája ismert, ezek közül 

kettő konstitutív, míg egy indukálható enzim. Az nNOS (NOS-1) és az eNOS (NOS-3) 

konstitutívan expresszálódnak, mindkettő enzim működéséhez Ca2+/kalmodulinfüggő 

komplex szükséges, melynek következtében rövid ideig kis mennyiségű NO képződik. 

Az iNOS (NOS-2) aktivitása nem Ca2+-függő, az enzim időben elhúzódó, nagy 

mennyiségű NO felszabadulást generál. Különböző stimulusok, mint citokinek vagy 

bakteriális LPS indukálhatják az enzimet. Az NO-szintáz L-arginin vagy tetrahidro-

biopterin hiánya esetén mint NADPH-oxidáz működik, NO helyett O· -ot termel [25-

27].  

Az NO és O·  reakciója során létrejövő peroxinitrit (ONOO ) sokkal aktívabb 

oxidáló ágens, mint az NO vagy a O· , így az NO hatása a legtöbb esetben a ONOO  

toxikus hatásaként jelentkezik. A reaktív nitrogén származékok toxikus hatását 

nitrozatív stressznek hívjuk, DNS fragmentációt, lipid peroxidációt, fehérje nitrozilációt 

és nitrációt idézhet elő. 

 

1.3.3. Szabad gyökök elleni védekezés 

A szabad gyökök elleni védekezésben fontos szerepet töltenek be az enzimatikus 

és a nem enzimatikus antioxidánsok. Az enzimatikus antioxidánsok közé tartozik a 

szuperoxid-diszmutáz (SOD), a glutation peroxidáz (GPx) és a kataláz. A nem 
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enzimatikus antioxidánsok közé soroljuk az aszkorbinsavat (C-vitamin), az α-tokoferolt 

(E-vitamin), a glutationt (GSH) és a flavonoidokat. 

Az SOD a O·  és H2O reakcióját katalizálva H2O2-t állít elő. A H2O2-t a GPx 

vagy a kataláz vízzé redukálja. A GPx reakció esetében a glutation glutation-diszulfiddá 

(GSSG) oxidálódik. A GSSG redukcióját GSH-vá a glutation-reduktáz katalizálja 

NADPH felhasználásával, melynek fő forrása a pentóz–foszfát útvonal. A kataláz a 

H2O2-ot alakítja át vízzé és O2-né (2. ábra/3). 

A nem enzimatikus antioxidánsok egyik legfontosabb képviselője a glutation, 

amely egy tripeptid, glutamátból, ciszteinből és glicinből épül fel. Jelentős 

mennyiségben található meg a sejtek citoszóljában (1-11 mM), a sejtmagban (3-15 mM) 

és a mitokondriumban (5-11 mM). Szerepe többrétű az oxidatív stressz elleni 

védelemben: a GSH számos enzim kofaktora, amelyek az oxidatív stressz elleni 

védelemben vesznek részt (glutation-peroxidáz); a GSH aminosavak plazmamembránon 

keresztüli transzportját segíti; regenerálja a C-vitamint és az E-vitamint, a legfontosabb 

antioxidánsokat (2. ábra/3, 9-13) [28].  

 

1.3.4. Szabad gyökök szerepe az élettani folyamatokban 

A kis vagy közepes koncentrációban termelt szabad gyökök fontos szerepet 

töltenek be különböző fiziológiai folyamatokban, mint például jelátvitel, értónus 

szabályozás, eritropoetin termelés [29]. 

Az NO neurotranszmitterként működik, az immunválasz és a vaszkuláris 

rendszer szabályozásában vesz részt [30]. Az NO az endotéliumfüggő relaxáció fő 

mediátora, amely. bradikinin, acetilkolin, a vaszkuláris nyíróerő vagy a citokin aktiváció 

hatására bekövetkező eNOS aktiváció révén szabadul fel [31]. Bizonyos kóros 

folyamatokban meggátolja a vaszkuláris simaizomsejtek abnormális proliferációját [32]. 

 Az NO, a H2O2 vagy az O·
 aktiválja a simaizom sejtekben a szolúbilis guanilát 

cikláz enzimet és ciklikus guanin-monofoszfát (cGMP) keletkezik, ami relaxáló hatást 

fejt ki [33-35]. A guanilát-cikláz a heterodimér hem fehérjék családjába tartozik, a 

cGMP képződést katalizálja, amely számos élettani folyamatban intracelluláris 

„jelerősítő” vagy másodlagos hírvivő molekulaként fordul elő. A cGMP protein-

kinázok, foszfodiészterázok, ioncsatornák, és más fontos célpontok működését 
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szabályozza. Legfontosabb feladata a simaizomtónus szabályozása és a vérlemezke 

adhézió gátlása [36, 37].  

 Oxidatív robbanásnak (angolul oxidative burst) nevezzük azt a folyamatot, 

amikor aktivált neutrofilek és makrofágok NADPH-oxidáz enzime nagy mennyiségű 

szuperoxidot vagy ROS-t termel, amely közvetlen toxikus hatással van a patogénekre. A 

NADPH-oxidázt bakteriális lipopoliszaharid, lipoproteinek vagy citokinek (interferon-

γ) aktiválhatják. A H2O2 koncentrációja ilyen esetekben elérheti akár a 10-100 µM-t is 

[38-40]. A fagocitákban a NADPH-oxidáz és a mieloperoxidáz enzim közösen 

hipoklórossavat (HOCl) termel, ami szintén hatékony antimikrobiális ágens [41, 42].  

 

1.3.5. Az oxidatív/nitrozatív stressz sejtkárosító hatásai 

A különböző ROS/RNS-ek nagy koncentrációban károsíthatják a sejtek 

alkotóelemeit, mint például nukleinsavakat, lipideket és fehérjéket, DNS-törést, lipid 

peroxidációt vagy fehérje oxidációt okozva. 

A OH˙ és az RO˙ gyök a DNS minden összetevőjével reakcióba lép, például 8-

hidroxi-2’-deoxiguanozin (8-OH-G) képződik, amely a DNS károsodás egyik fő 

terméke (2. ábra/21-23) [43, 44]. A ROS/RNS-ek a DNS lánc törését is előidézhetik, ez 

ellen a sejt javító mechanizmusokkal védekezik. A DNS lánc egyszál-töréseit a 

sejtmagban található poli(ADP-ribóz)-polimeráz (PARP) enzim ismeri fel. Ha a PARP 

aktiválódik, energiaigényes folyamatban NAD+-ot felhasználva poli(ADP-ribóz) 

polimereket szintetizál a törés helyére. Ha a DNS sok helyen sérül, és a sejt NAD+/ATP 

készlete kimerül, akkor nekrózis következik be. A PARP enzim gátlásával az enzim 

túlaktiválódását lehet elkerülni, ennek védő hatását miokardiális iszkémia/reperfúziós 

károsodásban, kardiomiopátiában, stroke-ban, arthritiszben, diabétesz mellituszban, 

tumoros betegségekben bizonyították [45-50]. 

Lipidek esetén a módosulások a foszfolipidek többszörösen telítetlen zsírsav 

oldalláncait érintik. A OH˙ gyökök a kettős kötések mentén hidrogénatomokat 

szakítanak ki, lipidgyököket (L˙) hozva létre. Az L˙ O2-vel egyesülve peroxil gyökké 

(LOO˙) alakul, amely ciklizációs reakcióban átalakulhat endoperoxiddá, a 

malondialdehid (MDA) prekurzorává. Az MDA-ról bebizonyították, hogy mutagenezist 

és karcinogenezist okoz. Az MDA mellett 4-hidroxi-2-nonenal (HNE) is képződik, 



 
 

14

amely a lipid peroxidáció során keletkező legtoxikusabb végtermék (2. ábra/15-20) [51, 

52]. 

Az ROS/RNS-ek a fehérjéken módosíthatják a tiol csoportokat (R-SH), diszulfid 

kötéseket hozhatnak létre egymás közelében elhelyezkedő cisztein aminosavak között, 

illetve a tirozin oldalláncok nitrációját okozhatják (3-nitrotirozin képződése) [53]. Ezek 

a módosulások a fehérjék konformációváltozását okozhatják, amelyek vagy a funkció 

megváltozásával vagy a fehérjék inaktiválásával járhatnak. 

 

1.4. Oxidatív stressz iszkémiás szívbetegségben 

Miokardiális iszkémia során az elégtelen vérellátás miatt a szívizom egyes 

részeihez nem jut el a glükóz vagy az oxigén, vagy más, a vérrel szállított metabolit 

illetve a keletkezett anyagcseretermékek nem szállítódnak el. Ez az állapot 

leggyakrabban a szívet ellátó koronáriaerek szűkülete vagy elzáródása miatt alakul ki. 

Ateroszklerózis során az érintett erekben fokozatos lipid, koleszterol, sejttörmelék 

lerakódás figyelhető meg, jellemző az endotél diszfunkció és a gyulladásos folyamatok. 

Az erek intimáján fibrózus szövet-felhalmozódás alakul ki, a lumen beszűkül, illetve 

plakk darabok törhetnek le, amelyek az érrendszerben szűkületeket vagy elzáródásokat 

okozhatnak.  

Iszkémiás károsodás során az alacsony O2 tenzió ellenére mérsékelt, 

mitokondriális forrásból származó ROS termelés megfigyelhető [54, 55]. Ez az 

iszkémia során bekövetkező O2- és tápanyaghiány miatti ATP szint csökkenésének a 

következménye. Az ATP mennyiség 50%-a az F1F0-ATPáz fordított működtetésére, 

azaz a mitokondriális membránpotenciál fenntartására használódik fel. ATP hiányában 

az energiaigényes folyamatok leállnak: a Na+/K+- pumpa és a Na+/H+-pumpa működése 

megszűnik, az intracelluláris térben megnő a Na+ koncentráció és a K+ ionok kifelé 

áramlanak. A sejtek nem képesek a nyugalmi membránpotenciáljukat biztosítani, 

depolarizálódnak, Ca2+ ionok jutnak be a sejtbe a koncentrációgrádiensnek megfelelően. 

A magas intracelluláris Ca2+ koncentráció sokféle Ca2+-függő folyamatot indít el, 

intracelluláris proteázokat, lipázokat, endonukleázokat és protein 

kinázokat/foszfatázokat aktivál. A mitokondriális membránpotenciál összeomlik, 

elektronok lépnek ki az elektrontranszport-láncról, szabad gyököket, ROS/RNS 



 
 

15

termékeket létrehozva [56, 57]. A mitokondriális szabad gyök termelés mellett a xantin-

oxidáz enzim felelős még a szabad gyökök termeléséért [58]. Az intracelluláris Ca2+ 

aktiválta proteázok szelektív proteolízissel a XDH-t XO-vá alakítják át. Az XO a 

jelentős ATP-felhasználás miatt akkumulálódott purin katabolitokat O· -dá, majd H2O2-

vé alakítja át [59]. 

Reperfúzió során szintén jelentős ROS termelés figyelhető meg, amikor 

újraoxigenizált vér áramlik át az elzárt területeken, ezáltal fokozódik a O·  termelés 

ADP hiányában [60, 61]. Iszkémia során a mitokondriális permeabilitás tranzíciós 

(MPT) pórusok kinyílását a savas pH meggátolja, azonban reperfúzió során 

normalizálódott pH-n az MPT pórusok kinyílnak, citokróm c, apoptózis indukáló faktor 

(AIF), SMAC/Diablo (Second Mitochondria derived Activator of Caspase) vagy 

Omi/HTRA2 (High Temperature Requirement Protein A2) kerül ki a sejt 

citoplazmájába, vagy transzlokálódik a sejtmagba. Ezeknek a fehérjéknek a 

szívizomsejtek apoptózisában van fontos szerepük. 

Iszkémia/reperfúzió során a ROS termelés mellett a védekező mechanizmusok 

sérülését is megfigyelték. Csökkent a NADH-dehidrogenáz, adenin-transzlokáz és SOD 

aktivitása, valamint a glutation koncentrációja is [62, 63]. A ROS termelődés és az 

endogén antioxidánsok koncentrációjának csökkenése között több tanulmány is 

korrelációt mutatott ki. [64, 65] Szintén indirekt bizonyíték a szabadgyök-fogók és a 

kívülről bejuttatott antioxidánsok kardioprotektív hatása [66, 67].  

Az iszkémia/reperfúzió során felszabaduló ROS/RNS-ek okozta sejthalál lehet 

apoptózis [68, 69] és nekrózis is [70, 71]. Kajstura és mtsai azt találták, hogy az 

apoptotikus szívizomsejtek száma 4,5 órával a koronária elzárás után volt maximális, 

míg a nekrotikus sejtek száma 24 óra után mutatott maximális értéket [69]. Az I/R során 

lejátszódó folyamatokat a 4. ábra foglalja össze. 
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4. ábra Iszkémia/reperfúzió során a miokardium több, biokémiai és metabolikus változáson 
megy keresztül, amelyek egymásra is visszahatva végül az MPT pórusok kinyílásához és a 
szívizomsejt pusztulásához vezetnek: ROS termelődés (narancssárga), intracelluláris Ca2+ 
koncentráció emelkedése (zöld), mitokondriális reenergizáció (lila), fiziológiás pH visszaállása 
(kék) és gyulladás (piros) [57] 
 

1.4.1. Iszkémia/reperfúzió okozta károsodások kezelése 

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 
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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 szívizom funkciót [72-

74]. 

 

1.4.1.1. Konvencionális kezelési módszerek 

A konvencionális kezelés részét képezik a műtéti eljárások és a gyógyszeres 

kezelések. Kiválasztásánál fontos szempont a beteg általános állapota és a szívizom-

károsodás mértéke. Az akut fázisú kezelés célja mindenképp a szívizom minél nagyobb 

részét megmenteni, és megelőzni a további szövődményeket, ami a vérellátás minél 

előbbi visszaállításával érhető el.  

 

A műtéti kezelések közé a következők tartoznak: 

• koronária angioplasztika: angolul percutaneous coronary intervention, röviden 

PCI; az angioplasztika segítségével helyreállítható a koronáriaerekben az 

áramlás. Egy katétert juttatnak az elzáródott érig, leggyakrabban az a. femoralis-

on, ritkábban az a. brachialis-on vagy az a.radialis-on keresztül. Ez a katéter 

általában speciális ballonnal van ellátva. A ballont gyorsan, rövid időre felfújják, 

ezáltal megnyitják az elzáródott koronáriaeret. Ezzel egyidejűleg sztentet 

helyezhetnek az artéria kitágított részébe, hogy az hosszútávon is nyitva 

maradjon. 

• bypass műtét: angolul coronary artery bypass graft, röviden CABG. A bypass 

műtét során egy ép vénával (v. saphena magna) vagy egy ép artériával (a. 

mammaria interna vagy a. radialis) hidalják át a sérült érszakaszt. Egyes szerzők 

ide sorolják az úgynevezett thrombendarterectomia műtétet, mely során 

eltávolítják az elzáródott koronária magvastagodott endotélium-rétegét és a 

plakkot.  

 

A gyógyszeres kezelések közé a következők tartoznak: 

• aszpirin: megakadályozza a trombociták aggregációját 
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• trombolitikumok: segítenek az ereket elzáró véralvadék feloldásában. Minél 

hamarabb kap a páciens trombolitikus gyógyszert a szívinfarktust követően, 

annál nagyobb a valószínűsége a túlélésnek és a károsodás csökkentésének. 

Alkalmazása azonban fokozott vérzésre való hajlamot okoz 

• nitroglicerin vagy más nitrát tartalmú gyógyszer: csökkentik a szív terhelését és 

kedvezően hatnak a fájdalomra is 

• bétareceptor-blokkolók: ezek a gyógyszerek segítik a szívizom elernyedését, 

továbbá csökkentik a szívfrekvenciát és a vérnyomást, ami megkönnyíti a szív 

munkáját 

• ACE-inhibitorok: csökkenti az újabb iszkémiás tünetek kialakulásának esélyét 

 

1.4.1.2. Sejtalapú terápiák 

A konvencionális terápiák mellett egyre gyakrabban előtérbe kerülnek a 

sejtalapú terápiák. Tekintve, hogy ez egy viszonylag új és gyorsan fejlődő terület, a 

sejtalapú terápiák felosztása nem egységes, hanem több szempont szerint is 

csoportosítható: milyen típusú sejtekkel történik a kezelés, milyen módon juttatják be az 

adott sejteket a sérült szervbe, illetve mennyi idővel az infarktus után adják a sejteket. A 

sejtalapú kezeléseket őssejtekkel vagy érett, differenciálódott testi sejtekkel végzik.  

 

1.4.4.2.1. Őssejtek és differenciálódott testi sejtek a sejtalapú terápiában 

Az embrionális őssejteket a korai embrió blasztodermájából nyerik. A humán 

embrionális őssejtek az in vitro fertilizációhoz fel nem használt, lefagyasztott 

blasztocisztából származnak, közös jellemzőik a magas alkalikus foszfatáz, telomeráz 

aktivitás és bizonyos antigének (SSEA-3, Oct3/4 és Sox2) jelenléte. Pluripotensek, 

vagyis belőlük ekto-, endo- vagy mezoderma, illetve csírasejt irányú differenciálódás 

lehetséges, szemben a felnőtt szervezetből származó őssejtekkel, amelyek csak 

multipotensek. A sejtek in vitro tenyésztése speciális körülményeket igényel. A 

tenyésztőedényt osztódásukban gátolt egér vagy más fajból származó fibroblaszt sejtek 

borítják, melyek táplálják az embrionális őssejteket, és lehetővé teszik megtapadásukat. 

Klinikai használatuk tudományos, etikai és politikai viták tárgya. Embrionális őssejteket 

számos betegségmodellben alkalmaznak (az immunrendszer vagy a vérképzőrendszer 
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megbetegedései, kardiovaszkuláris- és neurológiai kórképek). Hátrányuk ezeknek a 

sejteknek, hogy teratómaképzésre hajlamosak, és mivel allogén módon kerülnek 

beültetésre, fennáll a kilökődés veszélye [75, 76]. Caspi és mtsai humán ESC-t és ESC-

ből differenciáltatott szívizomsejteket ültettek be infarcerált patkányszívbe. Azt 

tapasztalták, hogy a nem differenciáltatott ESC teratómaképződést indukált, míg a 

szívizomsejtté differenciáltatott ESC be tudott épülni, javította a szívfunkciót [77].  

 

 Az indukált pluripotens őssejteket (iPSC) nem pluripotens sejtekből, legtöbbször 

felnőtt szervezetből származó sejtekből, például fibroblasztokból állítják elő 

géntranszfer (retrovírus, adenovírus transzfekció) alkalmazásával. Az így létrejött sejtek 

más, pluripotens sejtekkel megegyező tulajdonságokat mutatnak, azaz embrioid testet 

képesek létrehozni, őssejtekre jellemző géneket és fehérjéket expresszálnak, kiméra 

létrehozására alkalmasak és differenciáltathatóak [78]. Yamanaka és mtsai humán 

fibroblasztokból Oct3/4, Sox2, Klf4, és c-Myc gének retrovirális bejuttatásával hoztak 

létre pluripotens sejteket [79]. Az iPSC technológiát több betegségmodellben 

(sarlósejtes anémia, hemophilia A, Parkinson kór és iszkémiás szívbetegség) is 

sikeresen alkalmazták [80]. Nelson és mtsai egér fibroblasztokból humán “stemness” 

faktorokkal (Oct3/4, Sox2, Klf4, és c-Myc) embrionális őssejtekre jellemző fenotípusú 

sejteket hoztak létre. Ezen sejtek alkalmazása 8-12 hetes C57BL/6 egerekben 

miokardiális infarktus után helyreállította a szívfunkciót, csökkentette a hegszövet és a 

falvastagodás méretét. [81]. Az indukált pluripotens őssejtek alkalmazása előnyt 

jelenthet a gyakorlatban az embrionális őssejtekkel szemben, mivel nem támaszt etikai 

aggályokat, autológ módon használható, vagyis a páciens saját testi sejtjeiből 

előállítható.  

 

 A felnőtt szervezetben található őssejtek már egy adott fejlődési irányba 

elkötelezettek, azaz ekto-, endo-, vagy mezodermális differenciáció útjára léptek, de 

ezen irányokon belül képesek különböző sejtvonalakká differenciálódni. Élettani 

szerepük a sérült sejtek, szövetek helyreállítása, illetve a szöveteket felépítő, véglegesen 

specializált működésű sejtek forrásainak biztosítása. Felnőtt őssejtek találhatók a 

csontvelőben, az agyban, a perifériás vérben, a bőrben, a májban, a szívben és a 

vázizmokban. Egyes feltételezések szerint a felnőtt szervezet őssejtjei a sérülés helyére 



 
 

20

vándorolnak a károsodás következtében felszabaduló faktorok miatt. Ezt a folyamatot, 

az ún. homingot intenzíven kutatják, hiszen ennek megértésével, a saját regenerációs 

képességet lehetne felhasználni, kikerülve a tenyésztés nehéz, és bonyolult lépéseit 

valamint a kilökődési reakció kialakulását [82]. 

 A csontvelői eredetű őssejtek (BMSC) karaktere a legtöbbet kutatott és 

leginkább ismert. [83-85] A csontvelő a különböző progenitor sejtek komplex 

választékát tartalmazza, köztük hematopoetikus őssejtek, mezenhimális őssejtek, ezen 

belül multipotens felnőtt progenitor sejtek és úgynevezett „side population” (SP) sejtek. 

A klinikai vizsgálatok döntő többségében a hematopoetikus és mezenhimális sejttípust 

alkalmazzák. Kísérleti eredmények azt mutatják, hogy ezek a sejtek iszkémián átesett 

szívbe juttatva funkciójavulást eredményeznek, részt vesznek a sérült szövet 

regenerációs folyamataiban [84, 86, 87]. Azt azonban ma is intenzíven kutatják, hogy a 

beültetett sejtek milyen mechanizmuson keresztül fejtik ki hatásukat (ezzel a kérdéssel 

részletesen a következő fejezetben foglalkozom). 

 A zsírszövet szintén tartalmaz olyan sejteket, amelyek a mezenhimális őssejtekre 

jellemző karakterisztikát mutatnak (CD44+, CD73+, CD90+), és differenciálhatóak 

csont-, porc- és zsírszövet irányba [88, 89]. A felhasználását vonzóvá teszi a klinikai 

gyakorlatban az, hogy egyszerűen hozzáférhető, nagy mennyiségben áll rendelkezésre, 

autológ módon beültethető, és nem kell kilökődési reakcióval számolni. A miokardiális 

infarktus kezelésében eddig elért állatkísérletes eredmények bíztatóak, két klinikai 

vizsgálatban, az APOLLO-ban (AdiPOse-derived stem ceLLs in the treatment of 

patients with ST-elevation myOcardial infarction) és a PRECISE-ban (a randomized 

clinical trial of adiPose-deRived stEm & regenerative Cells In the treatment of patients 

with non revaScularizable ischEmic myocardium) is zsírszövet eredetű őssejteket 

(ASC) használnak [90]. 

Fontos szerepet töltenek be a kutatásokban a keringő endoteliális progenitor 

sejtek (EPC), amelyek endotél sejt irányba képesek differenciálódni. Mind a 

hematopoetikus őssejtekre, mind az endotél sejtekre jellemző markerékkel 

rendelkeznek, mint például a CD34, így könnyen szelektálhatók teljes vérből. A 

miokardiális infarktus kezelésére nem csak állatkísérletekben, hanem a klinikai 

gyakorlatban is alkalmazzák [91]. 
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 A szívizom a legújabb kutatások szerint csekély mértékű megújulásra képes 

[92], rendelkezik egy progenitor- és őssejt (CSC) készlettel. Ezeken a sejteken 

különböző, az őssejtekre jellemző marker megtalálható (Kit, Sca-1, Isl-1, és SP sejtekre 

jellemző tulajdonságok), szívizom-, endotél-, simaizomsejtekké vagy fibroblasztokká 

differenciálódhatnak [93-96]. Urbanek és mtsai kimutatták, hogy a humán szívben 

iszkémiás károsodás hatására CSC aktiváció történik. A károsodás következményeként 

azonban a CSC-k sérülést szenvednek, lelassul a sejtek osztódása, növekszik az 

apoptotikus sejtek száma [97]. 

 

Az amnionfolyadékból és köldökzsinórból nyert progenitor- és őssejtek 

egyértelműen nem sorolhatóak be sem az embrionális őssejtek, sem pedig a felnőtt 

szervezetből származó őssejtek közé. [98-100] Ezen sejtek terápiás célú felhasználása 

során bebizonyították, hogy pozitívan befolyásolják a miokardiális infarktus utáni 

regenerációs folyamatokat [101, 102]. Irodalmi közlések szerint történtek olyan klinikai 

vizsgálatok is, amelyekben biopsziával vett vázizomsejteket növesztettek fel in vitro 

körülmények között, és ezeket a sejteket juttatták be az infarktusos területre. Előnyük 

ezeknek a sejteknek, hogy autológok, nem váltanak ki immunológiai reakciót. Bizonyos 

fokú funkcionális javulást sikerült velük elérni, azonban ezek a sejtek nem voltak 

képesek beépülni a szívizomsejtek közé, ezért aritmiát okoztak. További kutatásuk 

jelenleg is folyamatban van [103-105]. Scorsin és mtsai nem csak vázizomsejtekkel, 

hanem fetális szívizomsejtekkel is végeztek olyan kísérleteket, melyben koronária 

artéria ligációval kiváltott miokardiális infarktus után patkányokba ültettek be fetális 

szívizomsejteket. Azt tapasztalták, hogy a bal kamrai ejekciós frakció (LVEF) nőtt a 

kontroll csoporthoz képest [106]. 

 

1.4.4.2.2. Hatásmechanizmus 

 A beültetett sejtek/őssejtek feltételezett hatásmechanizmusa meglehetősen 

összetett, bonyolult 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 
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egymás hatását elősegítve zajlanak, megoszlásuk valószínűleg az alkalmazott 

sejttípustól és a sérült rész mikrokörnyezeti tényezőitől függ.  

 Differenciálódáson azt a jelenséget értjük, amikor egy őssejt vagy egy szöveti 

prekurzor sejt elkötelezi magát egy bizonyos sejtvonal felé. A transzdifferenciáció során 

pedig egy nem őssejt egy másik sejttípussá transzformálódik, vagy egy már előzőleg 

differenciálódott őssejt az elkötelezettségétől különböző sejteket hoz létre. 

 Több közleményben arról számolnak be, hogy endoteliális progenitor sejtek 

(EPC) vagy mezenhimális őssejtek transzdifferenciálódnak szívizomsejtekké [107, 

108]. Badorff és mtsai kimutatták, hogy egészséges és koronáriaér-betegségben 

szenvedő páciensek véréből izolált EPC sejtek szívizomsejtekkel együtt tenyésztve 

szívizomsejtszerű morfológiát vesznek fel, funkcionális réskapcsolatok alakulnak ki a 

sejtek között [107]. Ezzel szemben Murry és mtsai azt tapasztalták, hogy 

hematopoetikus őssejtek nem transzdifferenciálódnak szívizomsejtekké miokardiális 

infarktust követően [109]. Ehhez hasonlóak Nygren és mtsai eredményei, akik nem 

frakcionált csontvelőt, illetve szelektált hematopoetikus őssejteket és progenitor sejteket 

ültettek be az infarcerált miokardiumba, de transzdifferenciácót nem találtak, csak 

kisszámú sejtfúziót a host és a graft sejtek között [110]. 

 Sejtfúziónak nevezzük, ha két különálló sejt összeolvad, létrehozva ezzel egy 

többmagvú, nagyobb citoplazmával rendelkező sejtet. A sejtfúzió jelensége fiziológiás 

körülmények között is megfigyelhető például szatellita prekurzor sejtek esetén, melyek 

többmagvú izomsejteket hoznak létre. Metzele és mtsai bizonyítékot találtak arra, hogy 

zsírszövet eredetű őssejtek és szívizomsejtek fuzionálnak egymással, a sejtek megtartják 

a proliferációs képességüket, akciós potenciált tudnak létrehozni és spontán ritmikus 

összehúzódásra is képesek [111]. Más kutatócsoportok cáfolják ezeket az 

eredményeket, és sejtfúzió helyett transzdifferenciációval magyarázzák a tapasztalt 

jelenségeket [112]. 

A beültetett őssejtek szekretálhatnak olyan anyagokat, amelyek „odavonzzák” a 

vérben keringő őssejteket és más sejteket, hogy fokozzák az angiogenezist, anti-

apoptotikus hatást fejtsenek ki, csökkentsék a gyulladás mértékét, fokozzák a sejtek 

proliferációját, elősegítve ezzel a regenerációt. [113, 114] Sadat és mtsai kimutatták, 

hogy zsír eredetű őssejtek IGF-1-et és VEGF-et szekretáltak iszkémián átesett 

szívizomsejtek környezetében. Mind a IFG-1-nek, mind a VEGF-nek anti-apoptotikus 
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és angiogenetikus hatása van [115]. Az utóbbi évek kutatási eredményei azt a feltevést 

kezdik megerősíteni, hogy a három hatásmechanizmus közül a parakrin faktoroknak van 

a legjelentősebb hatása a tapasztalt regeneratív folyamatokban, a transzdifferenció és a 

sejtfúzió csak kis mértékben járul hozzá a hatás kialakulásához. 

Az irodalomban a három fő hatás mellett új mechanizmusokat is feltételeznek. 

Driesen és mtsai írták le a részleges sejtfúzió jelenségét. Fibroblasztokat és neonatális 

szívizomsejteket növesztettek együtt, a fibroblasztokat nagy molekulasúlyú dextránnal 

jelölték meg. Azt tapasztalták, hogy a dextrán átjutott a szívizomsejtekbe, de fúzionált 

sejteket nem találtak, vagyis részleges sejtfúzió jött létre, ameddig a dextrán átjutott 

egyik sejtből a másikba. A jelenséget in vivo elektronmikroszkópiával is megerősítették 

[116]. A legújabb kutatások során azt is megfigyelték, hogy immunsejtek, epiteliális 

progenitor sejtek és más sejtek között is ún. nanocsövek, nanotubulusok, illetve 

mikrotubulusok alakultak ki. Ezek a csövek 50-200 nm átmérőjűek, hosszuk több µm is 

lehet, bennük. mitokondriumok és egyéb sejtorganellumok áramlását figyelték meg 

[117-122]. Abban az esetben, amikor az egyik sejt mitokondriumait elpusztították, és 

így a sejt anaerob respirációra kényszerült, a „megmentő” sejtekből mitokondriumok 

jutottak a sérült sejtekbe ezeken a nanocsöveken keresztül. [123] Fukahara és mtsai és 

más csoportok is azt találták, hogy mezenhimális őssejtek csak abban az esetben 

kezdenek el differenciálódni, ha közvetlen sejt-sejt kapcsolatot tudnak kialakítani az 

együtt növesztett szívizomsejtekkel vagy vaszkuláris endotél sejtekkel [124-126]. 

Mindezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a parakrin 

faktorok mellett ezeknek a közvetlen sejt-sejt kapcsolatoknak fontos szerepük lehet 

abban, hogy a differenciáció mellett a szív progenitor- és őssejtjeinek önmegújuló 

képességét fenntartsák [127]. 

 

1.4.4.2.3. Sejtalapú terápiák alkalmazása a klinikai gyakorlatban 

A miokardiális infarktus kezelésének egyik lehetséges módja a csontvelői sejtek 

mobilizációja granulocita kolóniastimuláló faktor (G-CSF) segítségével. A G-CSF-et 4-

10 napig folyamatosan adják az infarktuson átesett pácienseknek. Számos vizsgálatot 

folytattak, de ezek eredményei nem voltak meggyőzőek, mivel csak három vizsgálat 

mutatott pozitív eredményt (FIRSTLINE-AMI, RIGENERA és a Takano-féle vizsgálat) 

[128-130], más vizsgálatok esetében nem volt szignifikáns különbség az LVEF 
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értékekben a kontroll és a kezelt csoportok között [131, 132]. A fenti eredmények 

tanulsága alapján a csontvelői sejtek mobilizációja háttérbe szorult a közvetlen 

sejttranszplantációval szemben, ezt az eljárást inkább más kezelésekkel együtt 

alkalmazzák. 

A miokardiális infarktus kezelésének másik lehetséges módja a közvetlen 

sejt/őssejt transzplantáció. Az elmúlt évtizedben sok klinikai vizsgálat zajlott, pozitív 

vagy semleges eredménnyel. A legtöbb vizsgálat során intrakoronáriás őssejt-

transzplantációt hajtottak végre autológ csontvelői mononukleáris sejtek (BMMC) 

felhasználásával. Egyes vizsgálatok során nem a teljes BMCC frakciót használták, 

hanem a kiszelektált a CD133+ endoteliális progenitor sejteket vagy a CD34+ 

hematopoetikus őssejteket [133-135]. Csontvelői eredetű mezenhimális őssejteket 

egyetlen klinikai vizsgálatban alkalmaztak. Chen és mtsai az izolált őssejteket két hétig 

növesztették sejtkultúrában és ezután ültették be a sejteket intrakoronáriásan [136]. A 

vizsgálatok követési ideje 1 hónaptól 18 hónapig terjedt, monitorozták a LVEF-et, a 

végszisztolés térfogatot, a falmozgást, a hegszövet méretének csökkenését MRI-vel, 

PET-tel, SPECT-tel és ultrahanggal. Több vizsgálatban (BOOST, REPAIR-AMI, 

FINNCELL és REGENT) [134, 137-139] a kezelés hatására 2-5%-kal javult a bal 

kamra ejekciós frakció és a kontraktilitás az infarcerált régióban. Más vizsgálatok során, 

például a HEBE, az ASTAMI vagy a Janssens-féle vizsgálat, nem találtak 

szignifikánsan javuló LVEF értékeket a placeboval kezelt csoporthoz képest [140-142]. 

A fenti vizsgálatokat összesítve azt találták, hogy a bal kamrai ejekciós frakcióban közel 

4%-os javulás volt kimutatható a kontroll csoporthoz képest, 5%-kal csökkent a 

hegszövet mérete az infarcerált területen és csökkent a bal kamrai végszisztolés térfogat. 

Továbbá bebizonyosodott, hogy a sejtalapú terápiák biztonsággal használhatóak: a 

sejtek beültetése nem okozott aritmiát vagy in-stent restenosist [143]. A jelenleg is zajló 

vizsgálatokban újfajta sejttípusok is kipróbálásra kerültek: az APOLLO vizsgálatban 

zsírszövet eredetű őssejteket transzplantálnak, a SCIPO vizsgálatban (Cardiac Stem Cell 

Infusion in Patients with Ischemic Cardiomyopathy) szíveredetű progenitor sejteket 

izoláltak a páciensekből a revaszkularizáció során a jobb szívpitvarból, és ezeket a 

sejteket néhány hét múlva ültették vissza a betegekbe [144]. 

Összegezve, az eredmények, amelyek a különböző módon kivitelezett 

vizsgálatokból származnak, azt mutatják, hogy a sejtalapú terápiák biztonsággal 



 
 

25

használhatóak a gyakorlatban, kisfokú javulást eredményeztek a bal kamra ejekciós 

frakcióban, fokozták a miokardiális perfúziót és a kontraktilitást. A jótékony hatás 

mögött rejlő hatásmechanizmus alaposabb megismerésével fokozni lehetne a 

regeneráció mértéket.  

 

1.5. Oxidatív stressz szerepe a diabétesz kialakulásában 

Diabéteszben az abszolút vagy relatív inzulinhiány következményeként a 

szénhidrát-, a fehérje- és a zsíranyagcsere alapvetően megváltozik, katabolikus 

folyamatok indulnak be. Fokozódik a glukogenolízis, ugyanakkor csökken a perifériás 

glükózfelhasználás. A fehérje- és zsírkatabolizmus miatt glukoplasztikus prekurzor 

anyagok keletkeznek, melyek a hepatikus glukoneogenezisben szintén cukorrá 

alakulnak. Ezek eredményeként hiperglikémia alakul ki. Több vizsgálatban (DCCT, 

UKPDS vagy Steno-2) is kimutatták, hogy a hiperglikémia a diabétesz során előforduló 

szöveti károsodások kiváltó oka [145-147].  

 

1.5.1. Hiperglikémia indukálta károsodások mechanizmusa 

A hiperglikémia indukált sejt- és szövetkárosodásban 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.  

1) A polyol út kulcsenzime az aldóz-reduktáz. Normál körülmények között az 

enzim a toxikus aldehideket redukálja inaktív alkoholokká, azonban ha a 

glükózszint emelkedett, az aldóz-reduktáz a glükózt szorbitollá redukálja, 

amit a szorbitol-dehidrogenáz később fruktózzá oxidál. Ebben a folyamatban 

az aldóz-reduktáz NADPH-t használ, ami az antioxidáns tulajdonságú 

redukált glutation képződésében is alapvető fontosságú. Így a sejtek 

érzékenyebbek az intracelluláris ROS-ra. Az aldóz-reduktáz enzim több 

szövetben is megtalálható, például az idegekben, a retinában, a 

glomerulusokban és a vaszkuláris sejtekben [148]. A glükózfelvétel ezekben 

a szövetekben az inzulintól független GLUT-1 receptoron keresztül történik, 
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vagyis az intracelluláris glükóz koncentráció a hiperglikémiával 

párhuzamosan emelkedik. 

2) A nem enzimatikus glikolizáció során a glükóz aldehidcsoporton keresztül a 

fehérjék terminális aminocsoportjához kötődik, kialakul a Schiff-bázis, 

amely gyors és reverzibilis reakció. A Schiff-bázis átrendeződésével létrejön 

az Amadori termék, amelyből kialakulnak a glikolizált fehérjék [17]. Az 

intracellulárisan képződött AGE három módon képes károsodást okozni: 1) 

intracelluláris fehérjék glikálódnak, amelyek géntranszkripció 

szabályozásáért felelősek; a glikolizáció megváltoztatja a fehérjék funkcióját 

[149]; 2) az AGE prekurzorok kikerülhetnek a sejtekből, megváltoztathatják 

az extracelluláris mátrix molekulákat, befolyásolva ezzel a mátrix és a sejt 

közötti szignalizációt [150, 151]; 3) az AGE prekurzorok által módosított 

plazmafehérjék keringő fehérjéket modifikálhatnak és gyulladásos 

folyamatokat indíthatnak el [152, 153]. Diabéteszes betegekben kevesebb 

kollaterális ér képződik az egészséges kontrollokhoz viszonyítva. Ez 

hozzájárul a neuropátia mellett az alsó végtagi amputációk és a 

szívelégtelenség arányának emelkedéséhez. Ez részben onnan ered, hogy a 

szervezet az iszkémiás károsodás kompenzálására nem tud megfelelő 

vaszkulogenezist indukálni. Az AGE termékeknek központi szerepük van 

ezekben a folyamatokban. [154]. 

3) Az AGE receptorokról (RAGE) több tanulmány is kimutatta, hogy 

különböző szignáltranszdukciós útvonalakat aktiválnak, amelyek ROS 

termeléssel, NF-κB aktivációval járnak [155, 156]. Endotél sejtekben a 

RAGE-hoz kötődő ligandok több gén expresszióját is megváltoztatták, mint 

például thrombomodulin, VCAM-1, amelyek módosították az endotél sejtek 

prokoaguláns tulajdonságait és megnövelték a gyulladási folyamatokban 

szereplő sejtek kitapadását az endotéliumra [157]. Diabéteszes RAGE-/-

/apoE-/- egerekben lassabban alakultak ki az ateroszklerózis szövődményei, 

kisebb volt a plakkosodás mértéke [158]. 

4) A hiperglikémia fokozza a sejtekben a diacil-glicerol (DAG) termelődését, 

amely a protein-kináz C β, -δ, és -α izoformájának aktivációjához vezet. Ez 

az enzim felelős több gén expressziójáért, például az eNOS 
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downregulációjáért, a VEGF, az endothelin, TGF-β, NADPH-oxidáz 

upregulációjáért, hozzájárulva így a diabétesz komplikációinak 

kialakulásához [159, 160].  

5) Normál állapotban a sejtek által felvett glükóz 2-5%-a lép be a hexózamin 

útba, ahol a glutamin:fruktóz-6-foszfatáz-amidotranszferáz (GFAT) hatására 

fruktóz-6-foszfátból glükózamin-6-foszfát lesz. Hiperglikémia során a 

felesleges glükóz nagy része ebbe a metabolikus útba kerül. Az út 

végterméke a UDP-N-acetilglükózamin, ami számos intracelluláris 

transzkripciós faktor glikolizációs szubsztrátja, így gének átíródását is 

befolyásolja, amelyek részt vesznek a diabétesz mikrovaszkuláris 

szövődményeinek kialakulásában [161].  

 

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 O·  növekvő mennyisége, mely emeli a ROS szintet. 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, O· -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 (5. ábra). A hiperglikémia indukálta O·  termelés gátolja a 

GAPDH-t. Ha az enzim gátlódik, a glikolítikus intermedierek nagy mennyiségben 

állnak rendelkezésre az öt reakcióút enzimei számára. In vivo, a GAPDH gátlása ADP-

ribóz polimerek modifikáló hatására is bekövetkezik. Azonban, ha a PARP enzimet 

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

ha a hiperglikémia indukálta O·
 termelést UCP-1-gyel vagy MnSOD-vel gátolták, 
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hagyományos kezelést, míg a többi betegnél szoros ellenőrzést alkalmaztak. A 

hagyományos kezelés azt jelentette, hogy a betegek napi egy vagy két inzulin injekciót 

kaptak, monitorozták a saját vizelet- és vércukorszintjüket, valamint diétáról és 

testmozgásról szóló oktatásban részesítették őket. A szoros ellenőrzés során a betegek 

napi három inzulin injekciót kaptak, vagy inzulinpumpát ültettek be nekik, naponta 

legalább négyszer mérték a vércukorszintjüket, diétás étkezésben részesültek és 

kötelező gyakorlatok voltak előírva számukra. 6,5 év után a hagyományosan kezelt 

csoport tagjai is áttértek a szoros ellenőrzésre [145]. 14 év után az EDIC vizsgálatban 

azt állapították meg. hogy jóllehet a HbA1c teszt hasonló eredményeket mutatott, az 

eredetileg hagyományosan kezelt csoport tagjai között nagyobb volt a mikrovaszkuláris 

szövődmények és a CVD incidenciája [167]. A szorosan ellenőrzött csoportban 42%-kal 

csökkent a CVD, 57%-kal a MI és a stroke kialakulásának az esélye [168]. A T2DM 

betegek körében végzett UKPDS vizsgálat esetében is hasonló eredményeket találtak 

[146]. Ebben az esetben is két csoportot alakítottak ki: a hagyományosan kezelt és az 

intenzív kezelésben részesített csoportot. A betegeket a vizsgálat előtt 3 hónapig 

nyomon követték, utána történt meg a randomizálás. Azokat a betegeket, akiknek az 

éhgyomri vércukorszintjük 6 mmol/l alatt volt, dietetikus látta el tanáccsal. Ha 

jelentkezett a hiperglikémia (>6 mmol/l), akkor sorolták be őket valamelyik 

konvencionális kezelésű csoportba, inzulint vagy szulfonilurea készítményeket kaptak. 

A konvencionális kezelésű csoportban a vércukor célértéke <15 mmol/l volt. Az 

intenzív kezelésben részesült csoport az éhgyomri vércukor szintet 6 mmol/l alatt 

tartották, ezek a beteg a vizsgálat kezdetétől fogva gyógyszeres kezelésben részesültek. 

A „metabolikus memória” jelenségét több in vitro és in vivo kísérletben 

vizsgálták: az egyik csoportot végig szorosan kontrollálták, a másik csoportot kezdetben 

nem, majd szorosan ellenőrizték [169, 170]. Összefoglalva azt találták, hogy a szorosan 

ellenőrzött csoportban a hagyományosan kezelthez képest csökkent az oxidatív stressz 

mértéke, az NO szintje és a hiperglikémia indukálta szövődmények is kivédhetőek 

voltak.  

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) 
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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. Rosca és mtsai 

kimutatták, hogy a két folyamat közvetlen kapcsolatban van egymással. Vagyis azok a 

mitokondriális fehérjék, amelyek a légzési lánc tagjai, és glikálódtak, azok 

normoglikémiás körülmények között is termelik az O· -ot [171] (6 .ábra). 

 

 

6. ábra A mitokondriális „ördögi kör”, amely a „metabolikus memória” kialakulásához vezet: 
hiperglikémia során megnövekszik a szabadgyök-termelés, AGE termékek képződnek. A 
mitokondriális fehérjék glikálódnak, megváltozik a funkciójuk. A mitokondriális légzési lánc 
tagjai is glikálódnak, normoglikémiás körülmények között is termelik az · -ot, vagyis 
hozzájárulnak a diabétesz szövődményeinek kialakulásához [172] 

 

1.5.3. Új terápiás lehetőségek diabéteszben 

 A legújabb eredmények alapján a kutatók olyan terápiás lehetőségeket keresnek, 

amelyek az öt reakcióút szintjén fejtik ki hatásukat, meggátolva ezzel a diabétesz 

szövődményeinek kialakulását.  
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Ilyen szerek lehetnek a transzketoláz aktivátorok. Két intermedier, a 

glicerinaldehid-3-foszfát és a fruktóz-6-foszfát a transzketoláz reakció végtermékei a 

pentóz-foszfát reakcióútban. A transzketoláz eliminálni tudja ezeket az intermediereket, 

hogy ne léphessenek be az öt káros reakcióútba. A transzketoláz kofaktora a tiamin, 

amely szükséges az enzim működéséhez, de ez az enzimek körülbelül 25%-át aktiválja. 

Egy tiamin származék, a benfotiamin alkalmazása azonban felerősítette ezt a hatást. 

Kimutatták, hogy a benfotiamin kezelés hatására egerekben nem alakult ki retinopátia és 

nefropátia, T2DM-ban szenvedő betegeknél pedig csökkent az albuminuria [173, 174]. 

A diabétesz következtében kialakult szövődmények kezelésére állatkísérletekben 

és a klinikai gyakorlatban is alkalmazzák az α-liponsavat (ALA), amely a piruvát-

dehidrogenáz enzim kofaktora. Az ALA-nak antioxidáns tulajdonsága van, apoliprotein-

E hiányos, diabéteszes egerekben lassította a diabéteszes neuropátia megjelenését és 

progresszióját [175]. Mijnhout és mtsai több vizsgálat eredményét összegezve azt 

találták, hogy 3 héten keresztül napi 600 mg intravénás ALA adása szignifikáns 

mértékben csökkentette diabéteszes betegekben a neurotikus fájdalom kialakulását 

[176].  

A ROS egyik fő forrása a sejtekben a NADPH-oxidáz. Az enzim specifikus 

gátlószerének, az apocyninnek a terápiás alkalmazhatóságát több csoport is vizsgálta. 

Thallas-Bonke és mtsai diabéteszes nefropátiaban azt találták, hogy a NADPH-oxidáz 

gátlása apocyninnel csökkentette az albuminuriát és a glomeruloszklerózist [177]. Roe 

és mtsai az apocynin védő hatását mutatták ki a diabétesz következményeként létrejött 

miokardiális kontraktilis diszfunkcióban [178]. 

Terápiás szerként jöhetnek szóba a PARP gátlók. Artériából származó endotél 

sejteken a PARP inhibitor meggátolta a PKC- és NF-κB aktivációt, az AGE-képződést 

és a hexózamin útvonalat. Diabéteszes állatmodellben a PARP gátlás megakadályozta 

az endotél sejtsérülést és a podocita apoptózist, valamint a nefropátia kialakulását [49]. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a PARP gátlószerek hosszú távú terápiás 

alkalmazásáról ez idáig kevés klinikai tapasztalat van. Alkalmazásuk DNS sérülések 

felhalmozódásával járhat, krónikus adagolása gyógyszer rezisztencia kialakulásához is 

vezethet. 

A diabéteszes szövődmények kialakulását a O·
 termelés gátlásával is el lehet 

kerülni. Shen és mtsai a SOD expresszióját fokozva (10-20-szoros aktivitás emelkedés) 
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csökkentették a károsodás mértékét Az SOD overexpressziója a szívizomsejtek kataláz 

aktivitás-emelkedése mellett megnövelte a mitokondriális GSH szintet is. Ezek együtt 

fejtették ki hatásukat az oxidatív stresszel szemben [179]. Salvemini és mtsai 

kifejlesztettek egy SOD/kataláz enzim mimetikumot, amely ugyanúgy viselkedik, mint 

az SOD, azonban sokkal stabilabb és állatkísérletekben alkalmazva megakadályozta a 

diabétesz szövődményeinek kialakulását [180].  
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2. Célkitűzések 

Doktori kutatómunkám célja az oxidatív stressz okozta sejtszintű károsodások 

mechanizmusának vizsgálata volt két különböző kórképben. 

 

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. Vizsgáltuk: 

a. a közvetlen sejt-sejt kapcsolatok jelentőségét, valamint a 

mitokondriumok lehetséges szerepét. 

b. a parakrin faktorok hatását, és hogy milyen mechanizmusok játszanak 

szerepet a regeneráció folyamatában. 

c. az oxidatív stresszre jellemző markerek változását sejtalapú terápia 

hatására. 

2. A diabétesz mellitusz során kialakuló hiperglikémia sejtekre kifejtett hatását 

tanulmányoztuk in vitro hiperglikémia modellben. A metabolikus memória 

jelenségét vizsgáltuk különböző, az oxidatív stressz kimutatására alkalmas 

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

ROS termelés, illetve a folyamat befolyásolható-e gátlószerek alkalmazásával. 
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3. Módszerek 

3.1. In vitro iszkémia modell 

3.1.1. Felhasznált sejttípusok 

 Kísérleteinkhez patkányból származó H9c2 kardiomioblaszt sejtvonalat (ATCC, 

Wesel, Németország), és C57Bl/6 egérből izolált mezenhimális őssejteket használtunk. 

A kardiomioblasztokat 4,5 g/l glükóztartalmú DMEM-ben tenyésztettük, amely 

tartalmazott még 10% FCS-t, 2 mM L-glutamint, 100 U/ml penicillint és 100 μg/ml 

sztreptomicint. A H9c2 kardiomioblaszt sejtvonal embrionális patkány szívből 

származik, szívizomra és vázizomra is jellemző elektrofiziológiai és biokémiai 

tulajdonságokat mutat, ezért mind szívizom, mind vázizom in vitro modelljeként 

használatos. [181, 182] Szérummegvonás hatására a mononukleáris mioblasztok 

miotubulusokká alakulnak. A differenciáció során a sejtek megtartják a 

szívizomsejtekre jellemző elektromos és hormonális szignalizációs útvonal néhány 

elemét, ezért lett elfogadott in vitro modell az iszkémiás szív vizsgálatára. 

 A mezenhimális őssejtek izolálása C57Bl/6 egerek femurjából történt Tropel 

módszerével a következő protokoll szerint [183]: az egereket pentobarbitállal (ip, 50 

mg/kg, Nembutal, Ovation, Deerfield, IL, USA) túlaltattuk, kipreparáltuk a femurt. A 

csont mindkét végéről eltávolítottuk a csontvéget, majd a csontot egy injekciós tű 

segítségével sejttenyésztő médiummal (1g/l glükóztartalmú DMEM, 10% FCS, 2 mM 

L-glutamin, 100 U/ml penicillin és 100 μg/ml sztreptomicin) mostuk át, a csontvelőt 

centrifugacsőbe gyűjtöttük. 1200 RPM-en lecentrifugáltuk, majd T75-ös sejttenyésztő 

flaskába helyeztük. Négy-öt nap után a csontvelőben lévő mezenhimális őssejtek 

kitapadnak a sejttenyésztő edény aljára, a le nem tapadt sejteket PBS-es mosással 

eltávolítottuk. A sejtek korábbi vizsgálata kimutatta, hogy a kitapadt sejtek pozitívak 

voltak a jellegzetes MSC markerre (Sca-1), és negatívak a vérképző sejtfejlődési sorok 

tipikus markereire (CD34, CD3ε, CD45R/B220, CD11b, 6G, és TER-119), illetve 

differenciálhatóak voltak adipogén és oszteogén irányba (7. ábra) [184]. 
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7. ábra Mezenhimális őssejtek karakterizálása. A-B. A kitapadt sejtek áramlási citometriás 
vizsgálata kimutatta, hogy pozitívak voltak a jellegzetes MSC markerre, a Sca-1-re, és 
negatívak a vérképző sejtfejlődési sorok tipikus markereire: CD34, CD3ε, CD45R/B220, 
CD11b, 6G, and TER-119. C. A kitapadt sejtek differenciálhatóak voltak adipogén és oszteogén 
irányba. (Urbán, V.S., et al.; Stem Cells, 2008. 26(1): p. 244-253.) 
 

3.1.2. A kísérletekben használt fluoreszcens festékek 

 Kísérleteinkben a konfokális mikroszkópiához és az áramlási citometriához a 

kardiomioblasztokat és az őssejteket különböző hullámhosszúságú fénnyel gerjeszthető 

fluoreszcens festékekkel jelöltük meg azonosításuk céljából. A sejteket a lipidoldékony 

Vybrant fluoreszcens festékcsaláddal festettük meg, amelynek tagjai a sejtek 

plazmamembránjába épülnek be az inkubálás során. A kardiomioblaszt sejteket Vybrant 

DiO-val jelöltük (excitáció/emisszió: 488/501 nm, zöld). Ez egy oxakarbocianin festék, 

vizes oldatban nem gerjeszthető, azonban a foszfolipid kettősrétegekben oldódik, és 

erős fluoreszcens jelet emittál megfelelő gerjesztés esetén. A mezenhimális őssejteket 

Vybrant DiD-del (excitáció/emisszió: 633/665 nm, távoli vörös) festettük meg. Ez az 

indokarbocianin festék szintén csak a foszfolipid kettősréteghez kötődve ad jelet. A 

sejttenyésztő médiumhoz 1:200 arányú koncentrációban hozzáadott festékeket 37°C-on 

30 perces inkubáció után mostuk ki. 

Az élő sejtek jelölésére calcein AM-et (excitáció/emisszió: 494/517 nm, zöld) 

használtunk (koncentráció: 1:2000, 37°C, 30 perc), amely a négy negatív töltése miatt a 

sejtmembránon átdiffundálva a sejtek citoplazmájába kerül. Itt észterázok lehasítják az 

amino-metilészter csoportot, így szabaddá válik az erős fluoreszcens jelet kibocsátó 

calcein festék, amely már nem képes a plazmamembránon átjutni. Mivel észteráz 

aktivitása csak az élő sejteknek van, ezért a calcein alkalmazható az élő sejtek jelölésére 

és detektálására. Az iszkémia során elpusztult sejtek jelölésére ethidium homodimert 
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(excitáció/emisszió: 528/617 nm, vörös) használtunk (koncentráció: 1:500, 37°C, 30 

perc), amely a sérült sejtmembránon átdiffundálva a sejtmaghoz kapcsolódik. Mivel a 

molekula erős pozitív töltéssel rendelkezik, az ép sejtmembránon nem képes átjutni, így 

az egészséges sejtek nem festődnek. 

A MitoTracker Red (excitáció/emisszió: 579/599 nm) a mitokondriumok 

jelölésére alkalmas festék. A MitoTracker Red kémiailag reaktív redukált rosamin, 

addig nem fluoreszcens, amíg nem lép be az aktív sejtbe, ahol az aktív mitokondriumok 

piros fluoreszcens termékké oxidálják. 

A sejtmagok megjelenítésére Hoechst festéket (excitáció/emisszió: 350/461 nm) 

használtunk. A lipofil molekula a DNS-hez kapcsolódva válik fluoreszcenssé. 

 

3.1.3. Iszkémia modell beállítása 

Az in vitro iszkémia modell során a H9c2 sejteket egyidejű oxigén- és glükóz 

megvonásnak (OGD) tettük ki. Az értekezés további részében az OGD-t és az in vitro 

iszkémia/reperfúziós modellt szinonimaként használom. Az oxigénmegvonást a 

konfokális mikroszkóp sejtinkubációs rendszerével értük el, amellyel 0,3-0,4% O2 

koncentrációt lehet beállítani. Abszolút nulla szintet a rendszerrel nem lehet elérni, de 

ez nem is szükséges a megfelelő hatás kiváltásához, a 0,4% O2 koncentráció, ami 3,25 

Hgmm-nek felel meg, elegendő, hogy előidézzük a patológiás állapotot. A 

glükózmegvonást glükózmentes tenyésztő médium használatával értük el. Az iszkémia 

modell beállításánál első lépésként az iszkémia időtartamát határoztuk meg. Célunk az 

volt, hogy a sejtek ~80-90%-át elpusztítsuk, így ugyanis megfelelő mértékben lehet 

láthatóvá tenni a kontroll és az sejtekkel kezelt csoport közötti különbséget. A H9c2 

kardiomioblaszt sejteket 42 mm-es tárgylemezre növesztettük, egy napig inkubátorban 

tartottuk. Egy nap múlva a sejteket calcein-AM-mel és ethidium homodimerrel festettük 

meg, majd az inkubációs rendszerbe helyeztük a Petri-csészét, és a kardiomioblasztokat 

oxigén- és glükóz megvonásnak tettük ki. A mikroszkóppal figyeltük a sejtek 

morfológiáját (20x DIC objektívvel), illetve a calcein és az ethidium homodimer 

intenzitásváltozását. Számos előkísérlet elvégzése után állapodtunk meg a 2,5 órás 

időtartamnál, mert az ennél rövidebb, 1-1,5 óráig tartó iszkémia nem okozott károsodást 

a sejtekben,a hosszabb (4-5 órás) pedig a sejttenyészet teljes pusztulását eredményezte. 
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Az iszkémia kezdetén a sejtekben csak calcein jel detektálható, ethidium homodimer jel 

nem látható. 75 perc múlva a sejtek morfológiája kezd megváltozni, az ethidium 

homodimer jel intenzitása emelkedni kezd. 150 perc múlva a kardiomioblasztok 

felkerekednek a tenyésztőlemez aljáról, megfigyelhető az ún. blebbing jelensége, ami a 

sejtmembrán „hólyagosodását” jelenti. Ezek a folyamatok összességében a 

kardiomioblasztok pusztulásához vezetnek. Megjelenik az erős ethidium homodimer jel, 

ami az elpusztult sejtek markere. Megfigyelésünket áramlási citometriával is 

megerősítettük. H9c2 sejteket 6 lyukú sejttenyésztő lemezen növesztettünk, elvégeztük 

a 150 perces OGD-t, majd ethidium homodimerrel festettük meg a sejteket, és 

vizsgáltuk a fluoreszcencia intenzitásváltozást. A kontrollhoz képest az OGD-n átesett 

sejtekben emelkedett volt az ethidium homodimer jele, vagyis a kardiomioblasztok nagy 

része károsodott (8. ábra). 

 

 

8. ábra OGD modell beállítása A. A kardiomioblasztokat az élő sejteket jelölő calcein AM-mel 
(ex/em 494/517 nm) és az elpusztult sejteket jelölő ethidium homodimerrel (ex/em 528/617 nm) 
festettük meg. Videomikroszkópiával megállapítottuk, hogy 150 perc oxigén- és glükóz 
megvonás szükséges ahhoz, hogy a sejtek nagy része (~80-90%-a) iszkémiás károsodást 
szenvedjen. B. Áramlási citometriával megerősítettük, amit videomikroszkópiával 
megállapítottunk. Az ethidium homodimer festődés jobbra tolódása megmutatta, hogy az 
iszkémián átesett sejtek nagy része károsodott. Zöld vonal jelöli a kontroll kardiomioblasztokat 
(nem estek át OGD-n), míg piros vonal jelöli az iszkémián átesett sejteket. 

 

Második lépésként a kialakult változás, vagyis a glükóz- és oxigénmegvonás 

utáni sejtszintű regenerációs folyamatok optimális detektálásnak idejét határoztuk meg. 

Szintén többszöri kísérletezés után a 24 óra mellett döntöttünk. Ennek magyarázata a 
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sejtek növekedési és szaporodási tulajdonságában keresendő. 4-6 óra alatt a később 

hozzáadott őssejtek lassan tapadnak le az edény aljára, tehát nem tudnak hatást kifejteni, 

míg 40-48 óra alatt a kardiomioblasztok és őssejtek benövik a tenyésztőedény felszínét, 

és az ekkor létrejövő ún. kontakt-gátlás miatt elpusztulnak, illetve nem tudunk 

megfelelő mértékben kiértékelhető mikroszkópos képet készíteni. 

 

3.1.4. Iszkémia modell 

A modell beállítása után kísérleteinkben a glükóz- és oxigén megvonás során a 

kardiomioblaszt sejteket Vybrant DiO fluoreszcens festékkel jelöltük, és 2,5 óráig 0,5% 

O2 és 99,5% N2 atmoszférában tartottuk glükózmentes médiumban.  

Az OGD során történő morfológiai változások nyomon követése miatt 

videomikroszkópos megfigyeléseket végeztünk. A H9c2 kardiomioblasztokat 42 mm 

átmérőjű tárgylemezre növesztettük, majd OGD alatt 1 kép/perc gyakorisággal 

felvételeket készítettünk.  

 

3.1.5. Iszkémia modell hozzáadott mezenhimális őssejtekkel 

A kardiomioblasztok és az őssejtek vizsgálata a következő kísérleti protokoll 

szerint történt: vizsgáltuk a kardiomioblasztok túlélését azután, hogy mesterséges 

iszkémiának tettük ki őket 2,5 óráig, majd 30 perccel az iszkémia után mezenhimális 

őssejteket adtunk a tenyészethez. A kísérleteket 12 lyukú tenyésztőlemezen végeztük, 

lyukanként 3x104 H9c2 sejttel, amihez 2x104 mezenhimális őssejtet adtunk. A 

kardiomioblasztokat minden esetben Vybrant DiO-val (zöld) jelöltük meg, a hozzáadott 

mezenhimális őssejteket pedig Vybrant DiD-del (piros) festettük. Ebben az esetben is 

három vizsgálati csoportot hoztunk létre (9.ábra):  

• kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után nem kaptak őssejtet (kontroll) 

• kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után mezenhimális őssejtet kaptak 

• kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után mezenhimális őssejtet kaptak 

inzertben (az inzertek 0,4 µm nagyságú membránpórusokkal rendelkeznek, 

amelyek nem teszik lehetővé a direkt sejt-sejt kapcsolatokat, de a sejtek által 

szekretált anyagok eljuthatnak a másik sejtig) 
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Iszkémia után 24 órával ethidium homodimerrel festettük meg a ko-kultúrákat, és 

konfokális mikroszkóppal képeket készítettünk, illetve áramlási citometriával vizsgáltuk 

a különböző sejtpopulációkat. A statisztikailag is megfelelő sejtszám eléréséhez a 10x-

es nagyítású objektívet használtuk, 2x2 látótérről készítettünk felvételt („tile scan” 

funkció). 

 

9. ábra  Három vizsgálati csoport iszkémiás körülmények között. Kísérleteink során három 
kísérleti csoportot különböztettünk meg: 1) H9c2 sejtek, amelyek OGD után nem kaptak 
sejteket 2) OGD után mezenhimális őssejteket adtunk „megmentő sejtekként” 3) OGD után a 
mezenhimális őssejteket inzertben adtuk, ami azt jelenti, hogy egy folyadéktérben voltak a 
sejtek, de fizikai kontaktus nem alakult ki köztük 

 

3.1.6. Sejtfúzió vizsgálata OGD során és normál körülmények között, 

valamint nanocsövek megfigyelése 

42 mm átmérőjű tárgylemezre 105 H9c2 sejtet növesztettünk, egy nap múlva 

megfestettük őket Vybrant DiO-val, és a jelölt sejteken oxigén- és glükóz megvonást 

végeztünk. OGD után 105 Vybrant DiD-del jelölt mezenhimális őssejteket adtunk 

hozzájuk, majd a sejttenyészetet a konfokális mikroszkópon található sejtinkubációs 

rendszerbe helyeztük. 24 óráig felvételeket készítettünk a sejttenyészetről 15 perces 

gyakorisággal. Ezeken a feltételeken vizsgáltuk a sejtfúzió jelenségét és nanocsövek 

kialakulásának folyamatát. Abban az esetben, amikor a sejtek mitokondriumait 

vizsgáltuk OGD után, a tenyészeteket MitoTracker Reddel festettük meg 1:2000-es 

hígításban 10 percig 37°C-on.  

 A H9c2 és mezenhimális őssejt tenyészeteket normál körülmények között is 

vizsgáltuk konfokális mikroszkóppal és áramlási citométerrel. A Vybrant DiO-val jelölt 

H9c2 sejteket és a Vybrant DiD-del festett mezenhimális őssejteket 6 lyukú 

sejttenyésztő lemezen növesztettük együtt, és 24 órás ko-kultivációt követően vagy 

felvételeket készítettünk a sejtekről, vagy feltripszináltuk a tenyészeteket (0,05% 
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tripszin-EDTA), majd a sejtszuszpenziókat vizsgáltuk. A DiO-val jelölt H9c2 sejteket 

kapuztuk és 10.000-es sejtpopulációt vizsgáltunk. 

 

3.1.7. Iszkémia modell hozzáadott H9c2 sejtekkel 

 Ebben a kísérletsorozatban H9c2 kardiomioblasztok túlélését vizsgáltuk azután, 

hogy mesterséges iszkémiának tettük ki őket 2,5 óráig, majd H9c2 kardiomioblasztokat 

adtunk a tenyészethez. A kísérleteket 12 lyukú tenyésztőlemezen végeztük, lyukanként 

3x104 H9c2 sejttel, amihez 30 perccel az iszkémia után 2x104 H9c2-t adtunk. Az OGD-

n átesett sejteket Vybrant DiO-val (zöld) jelöltük meg, a hozzáadott 

kardiomioblasztokat pedig Vybrant DiD-del (piros) festettük. Két vizsgálati csoportot 

hoztunk létre (10. ábra):  

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

•  kardiomioblasztok, amelyek iszkémia után kardiomioblasztokat kaptak (OGD + 

H9c2) 

Iszkémia után 24 órával ethidium homodimerrel festettük meg a ko-kultúrákat, és 

konfokális mikroszkóppal képeket készítettünk. A statisztikailag is megfelelő sejtszám 

eléréséhez a 2x2 látótérről készítettünk felvételeket. 

 

 

10. ábra Két vizsgálati csoport iszkémiás körülmények között. Vizsgálataink során két kísérleti 
csoportot különböztettünk meg: 1) H9c2 sejtek, amelyek OGD után nem kaptak sejteket 2) 
OGD után H9c2 sejteket adtunk „megmentő sejtekként”  

 

3.1.8. LDH enzimszint meghatározása 

 Sejtek károsodása esetén a sejtmembrán integritása sérül, a citoplazmában 

található enzimek kikerülhetnek a sejtből. A legtöbb, a citoplazmában lévő enzim vagy 

instabil, vagy csak kis mennyiségben van jelen. A laktát-dehidrogenáz (LDH) stabil 

enzim, és már kismértékű membránkárosodás hatására megtalálható a felülúszóban. Az 
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LDH aktivitásának mérésével következtetni lehet a plazmamembrán sérülésére, vagyis a 

sejt életképességére. Az LDH enzim aktivitás mérése egy kapcsolt reakcióval valósul 

meg: az LDH a laktátot piruváttá alakítja át, miközben NAD+-ból NADH képződik. A 

másik reakcióban a NADH felhasználása mellett indonitrotetrazóliumból formazán 

képződik. A formazán színes végtermék, abszorbanciája 490 nm-en spektrofotométerrel 

mérhető (11. ábra).  

 

 

11. ábra Az LDH enzim aktivitásának meghatározása enzimkapcsolt reakcióban történik: az 
LDH a laktátot piruváttá alakítja át, miközben NAD+-ból NADH képződik. A másik reakcióban 
a NADH felhasználása mellett indonitrotetrazóliumból formazán képződik. A formazán színes 
végtermék, abszorbanciája 490 nm-en spektrofotométerrel mérhető. 

 

Az LDH aktivitás meghatározásához 12 lyukú tenyésztőlemezen növesztettünk 

H9c2 sejteket (105 sejt/lyuk). Egy nappal később elvégeztük az OGD-t, és a következő 

kísérleti csoportokat hoztuk létre: 

1. negatív kontroll (nem történt OGD) 

2. pozitív kontroll LDH szint meghatározáshoz (nem történt OGD, 1% Triton 

X-szel kezelt csoport) 

3. OGD 

4. OGD + H9c2 sejtek (105 hozzáadott H9c2/lyuk) 

Az LDH aktivitásmérést az OGD után 24 órával végeztük. A felülúszókból 100-

100 µl-eket 96 lyukú lemezre pipettáztunk, majd hozzáadtuk a reakcióelegyet. A lemezt 

30 percen át 37ºC-on inkubáltuk, majd leolvastuk az abszorbanciát 490 nm-en. A 
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citotoxicitást - vagyis hogy milyen mértékben sérült a plazmamembrán – a következő 

egyenlettel számoltuk: 

 

á  %
í  

í  í  · 100 

 

3.1.9. MDA meghatározása 

Az MDA meghatározása tiobarbitursavval (TBA) adott reakcióján alapul, melyet 

magas hőmérsékleten, savas körülmények között kell véghezvinni. A TBA és MDA 

molekula kondenzációjával keletkező MDA-TBA addukt 532 nm-en 

spektrofotométerrel detektálható (12.ábra). 
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12. ábra Az MDA és TBA kondenzációjával keletkező MDA-TBA addukt 532 nm-en 
spektrofotométerrel detektálható. 

 

Az MDA meghatározásához 106 H9c2 sejtet növesztettünk 100 mm Ø Petri 

csészében. Egy nappal később elvégeztük az OGD-t, és a következő kísérleti 

csoportokat hoztuk létre:  

1. kontroll (nem történt OGD) 

 2. OGD 

 3. OGD + H9c2 sejtek (106 hozzáadott H9c2) 

Az MDA mérését OGD után 5 órával végeztük, mivel irodalmi adatok szerint 

ebben az időpontban éri el a maximumát az MDA koncentráció [185]. A különböző 

csoportban található sejteket feltripszináltuk és lecentrifugáltuk a sejteken lévő 

médiummal együtt (1400 rpm, 5 perc). A felülúszóból 100-100 µl mintát vettünk. A 

pelletet 500 μl-ben felszuszpendáltuk, szonikáltuk. A feltárás hatására az intracelluláris 

MDA is kikerült a médiumba. 50 µl 8,1%-os SDS oldatot, majd 375 µl 20%-os ecetsav 
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oldatot mértünk be, majd hozzáadtunk 150 µl desztillált vizet. Ezután 50 µl-t adtunk az 

eddig bemért oldatokhoz az MDA kalibrációs sor elemeiből (0, 1, 2, 4, 8, 16 µM) vagy 

a mintákból (kontroll, OGD, OGD+H9c2 csoportokból felszuszpendált pellet és 

felülúszó). Végül a frissen készített, még forró 0,8%-os TBA-t (375 µl) adtuk hozzá. A 

csöveket 1 órán át 95ºC-on inkubáltuk. Az abszorbanciát 532 nm-en mértük a 

standardokból és a mintákból 96 lyukú lemezen. 

3.1.10. F16-tal kezelt, hozzáadott H9c2 sejtek alkalmazása 

A sejtek mitokondriumainak károsítására F16-ot használtunk. Az F16 egy kis 

molekulasúlyú, lipofil kation, amely irreverzibilisen gátolja az oxidatív foszforilációt 

[186]. A H9c2 sejteket 48 óráig 137,5 µM, 275 µM és 550 µM F16-tal kezeltük. A 

sejtek mitokondriumait MitoTracker Reddel, a sejtmagot Hoechst fluoreszcens festékkel 

jelöltük, figyeltük a mitokondriális membránpotenciál és a sejtszám változását. Ezek 

alapján állapítottuk meg a megfelelő F16 koncentrációt a megmentő H9c2 sejtek 

előkezeléséhez. Az előzetes eredmények alapján 200 µM F16 előkezelést alkalmaztunk 

48 óráig. Az iszkémia során Vybrant DiO-val jelöltük az iszkémián átesett H9c2 

sejteket, az F16-tal előkezelt megmentő sejteket DiD-del jelöltük. A szimulált iszkémia 

protokollja a 3.1.7. fejezetben ismertetett módon zajlott. 

 

3.1.11. A konfokális képek kiértékelése 

 Az iszkémián átesett sejtekről készült 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. A 

kardiomioblasztokat (zöld Vybrant DiO festés), amelyek ép morfológiával rendelkeztek, 

és nem volt detektálható ethidium homodimer festés, vagyis amelyek túlélték az OGD-t, 

piros ponttal jelöltük. Az elpusztult kardiomioblasztokat, amelyek felkerekedtek, és 

ethidium homodimert találtunk bennük, fekete ponttal jelöltük (13. ábra). 
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13. ábra Konfokális mikroszkóppal készült felvételek kiértékelése A. A konfokális felvételeken 
a sejteket morfológia és ethidium homodimer festődés alapján jelöltük: 1) a 
kardiomioblasztokat, amelyek ép morfológiával rendelkeztek, és nem volt detektálható ethidium 
homodimer festés, vagyis amelyek túlélték az OGD-t, piros ponttal jelöltük; 2) az elpusztult 
kardiomioblasztokat, amelyek felkerekedtek, és ethidium homodimert találtunk bennük, fekete 
ponttal jelöltük. B. Az így jelölt sejteket az ImageJ nevű program segítségével kvantifikáltuk.  

 

3.2. In vitro hiperglikémia modell 

3.2.1. Felhasznált sejttípusok 

 Kísérleteinkhez humán köldökzsinór véna endotél (HUVEC) és humán 

mikrovaszkuláris endotél (HMEC) sejteket használtunk. A sejteket MCDB-131 

médiumban [15% FCS, epidermális növekedési faktor (10 ng/ml) és 

penicillin/sztreptomicin] növesztettük. A sejteken kétnaponta cseréltük a médiumot, 

majd 80-90%-os konfluenciánál passzáltuk. 

 

3.2.2. Oxidatív/nitrozatív stressz kimutatására használt fluoreszcens 

festékek 

A CM-H2DCFDA (excitáció/emisszió: 488/535 nm) (5-(és-6)-klorometil-2',7'-

diklorodihidrofluoreszcein diacetát, acetil észter) kémiailag redukált formája nem 

fluoreszcens, azonban ha oxidálódik ONOO , a H2O2 vagy OH˙ hatására, és az 

intracelluláris észterázok lehasítják az acetát csoportot, akkor a festék fluoreszcenssé 

válik. A CM-H2DCFDA a DCF-DA származéka, egy hozzáadott thiol reaktív 

klorometil csoporttal, amellyel a festék jobb hatékonysággal kötődik az intracelluláris 

sejtalkotókhoz, növelve ezzel a festék retencióját (14. ábra). 
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14. ábra CM-H2DCFDA redukált és oxidált formája 

 
A hidroetidin (excitáció/emisszió: 420/605 nm) a szuperoxid kimutatására 

alkalmas. A festék át tud diffundálni a sejtmembránon, ahol a szuperoxid hatására 

átalakul ethidium-bromiddá, interkalálódik a DNS-sel és piros fluoreszcenciája lesz. A 

hidroetidin fő előnye, hogy különbséget tud tenni a szuperoxid és a hidrogénperoxid 

között. Abban az esetben, ha a sejtben nincs a hidroetidin által kimutatható szuperoxid 

termelés, akkor a citoszolikus festék kék fluoreszcenciát mutat. 

 

3.2.3. Kísérleti protokoll 

 Az intracelluláris reaktív oxigén származékok vizsgálatához a következő három 

vizsgálati csoportot alakítottuk ki (15. ábra): 

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 őket 

 

 

15. ábra Három vizsgálati csoport  A mitokondriális ROS termelés vizsgálatára a HUVEC és 
HMEC sejtekben három csoportot alakítottunk ki: 1) a sejteket 3 hétig alacsony (5 mM; „A”) 
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glükóztartalmú médiumban növesztettük 2) a sejteket 3 hétig magas (30 mM; „M”) 
glükóztartalmű médiumban növesztettük 3) a sejteket 2 hétig magas, majd 1 hétig alacsony 
(30 5 mM; „M A”) glükóztartalmú médiumban növesztettük 

 
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 1mg/ml volt.  

 

3.3 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. Ha ettől 

eltérő módszert használtunk, akkor azt az adott vizsgálatnál részletezem. A kezelési 

csoportok között szignifikáns különbséget akkor állapítottunk meg, ha p<0,05. (* p<0,05; 

** p<0,01; *** p<0,001). 
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4. Eredmények 

4.1. In vitro iszkémia modell 

4.1.1. Megfigyelések OGD alatt 

 A 150 perces OGD során készült videomikroszkópos felvételek kiértékelése 

során azt találtuk, hogy azok a H9c2 sejtek, amelyek kapcsolódtak más sejtekhez, 

szignifikánsabban később kerekedtek fel, mint azok a sejtek, melyek nem alakítottak ki 

más kardiomioblasztokkal kapcsolatot (130,7±4,2 perc vs. 143,8±4,0 perc, N=5, n=24). 

A felkerekedés, más morfológiai elváltozásokkal együtt mint membránhólyagosodás és 

kromatinkondenzáció az apoptózis kialakulására utalnak (16. ábra) [182].  

 

 

16. ábra Sejtek felkerekedése OGD alatt.  A-B. A videomikroszkópos felvételek kiértékelése 
során megfigyeltük, hogy a 150 perces OGD alatt azok a sejtek, akik kapcsolódtak más 
sejtekhez, szignifikánsan később kerekedtek fel, mint azok a sejtek, akik nem tudtak más 
kardiomioblasztokkal kapcsolatot kialakítani. (130,7±4,2 perc vs. 143,8±4,0 perc, N=5, n=24,  
* p<0,05, átlag±SEM) 

 

4.1.2. Iszkémián átesett H9c2 kardiomioblasztok és mezenhimális őssejtek 

együtt-tenyésztése  

 Az in vitro iszkémia modell beállítása után azt vizsgáltuk. hogy megfigyelhető-e 

javulás a 2,5 óra hosszú iszkémiát követően őssejtekkel kezelt, károsodott 

kardiomioblasztok túlélésében. A 24 óráig tartó ko-kultivációt követően az ethidium 

homodimerrel jelölt tenyészetről a konfokális mikroszkóppal készített képeket 

értékeltük ki, illetve áramlási citometriás vizsgálatokat végeztünk. Konfokális 
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mikroszkóppal kimutattuk, hogy a kardiomioblasztok OGD után 24 órával a kontroll 

csoportban ugyanazt a felkerekedett, „hólyagosodott membránú” morfológiát (angolul 

blebbing) mutatták, mint rögtön OGD után (17/A ábra). Az áramlási citometriás 

vizsgálatokkal bebizonyítottuk, hogy OGD után emelkedett volt az elpusztult sejteket 

jelző festék, az ethidium homodimer jel intenzitása (medián fluoreszcencia intenzitás 

19-ről 65-re emelkedett) (17/B ábra). Abban az esetben, amikor mezenhimális 

őssejteket adtuk a károsodott kardiomioblasztokhoz, a sejtek az egészséges sejtekre 

jellemző morfológiát mutatták (17/C ábra). Az áramlási citometriával megállapítottuk, 

hogy az iszkémia káros hatása kivédhető volt (medián fluoreszcencia intenzitás 24 vs 

23) (17/D ábra). 

 

17. ábra H9c2 sejtek morfológiája és életképessége 24 órával az OGD után  A. Vybrant DiO-
val jelölt kardiomioblasztok 24 órával OGD után egyedül növesztve ugyanazt a felkerekedett, 
“hólyagosodott membránú” morfológiát mutatták, mint a kardiomioblasztok közvetlenül OGD 
után B. Az áramlási citometriás vizsgálat megállapította, hogy 24 órával az OGD-t követően az 
ethidium homodimer intenzitás emelkedett volt a kontrollhoz viszonyítva, vagyis az egyedül 
növesztett kardiomioblasztok elpusztultak (medián fluoreszcencia intenzitás: 19 vs 65) C. 
Vybrant DiO-val jelölt H9c2 sejtek (ex/em 488/501 nm) és DiD-del jelölt mezenhimális 
őssejtek (ex/em 633/665 nm) együtt növesztése során 24 órával az OGD után azt találtuk, hogy 
a H9c2 sejtek az egészséges sejtekre jellemző morfológiát mutatták. D. Az áramlási citometriás 
vizsgálat kimutatta, hogy az elpusztult H9c2 sejtek száma a kontroll szinten marad (median 
fluoreszcencia intenzitás: 24 vs 23) 
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 A mezenhimális őssejtek hatását a konfokális mikroszkópos képek 

felhasználásával kvantifikáltuk. A csoportokat összehasonlítva 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) (18. ábra).  

 

 

18. ábra Az elpusztult sejtek arányának alakulása a különböző kísérleti csoportokban. Az 
elpusztult sejtek aránya szignifikánsan alacsonyabb volt abban az esetben, ha mezenhimális 
őssejteket adtunk a károsodott kardiomioblasztokhoz a kontrollhoz viszonyítva (0,85 ± 0,086 vs. 
0,16 ± 0,035, n=5). Azonban ha az MSC-ket inzertben adtuk a H9c2 sejtekhez, vagyis a sejtek 
közötti fizikai kontaktust meggátoltuk, akkor az elpusztult sejtek aránya a kontrollhoz hasonló 
szintet mutatott (0,90 ± 0,055, n=5). 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)  

 
Konfokális mikroszkóppal megvizsgáltuk, hogy az inzerteken az őssejtek milyen 

morfológiát mutatnak, és azt találtuk, hogy a sejtek alakja hasonló azokhoz a sejtekéhez, 

amelyeket a többlyukú tenyésztőlemezen növesztettünk (19. ábra).  
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19. ábra Vybrant DiD-del jelölt mezenhimális őssejtek a sejttenyésztő lemezeken és inzerteken. 
Az inzerteken a sejtek ugyanazt az egészséges sejtekre jellemző morfológiát mutatják, mint a 
hagyományos sejttenyésztő felületen. 

 

 Megvizsgáltuk azt is, hogy alakult az élő sejtek száma a különböző kezelt 

csoportokban a kísérlet kezdetén, és 24 órával az őssejtek hozzáadása után. Az élő 

sejteket morfológia és a fluoreszcens festődés alapján számoltuk meg, majd a sejtszámot 

a sejttenyésztő lemez egy cellájára vonatkoztatva adtuk meg. A kísérlet kezdetén a 

sejtek közel 80-90%-os konfluenciát értek el (63 120±7694), így 24 óra elteltével abban 

a csoportban, ahol nem történt oxigén- és glükóz megvonás, a sejtszám csak 

kismértékben emelkedett (76 116±3396). 24 órával OGD után, amennyiben a 

kardiomioblasztokhoz nem adtunk megmentő mezenhimális őssejteket vagy ezeket a 

sejteket inzertben adtuk, a túlélő sejtszám alacsony maradt (1 757±1081 és 990±608), 

azonban ha az őssejteket közvetlenül adtuk, akkor a túlélő sejtszám emelkedett (15 

174±3975) (20. ábra).  

 

20. ábra Az élő H9c2 sejtek abszolút számának alakulása az OGD előtt és után.  OGD előtt a 
H9c2 sejtek közel 80-90%-os konfluenciát mutattak, számuk 24 órával később emelkedett, 
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amennyiben nem volt OGD. Az OGD után 24 órával az élő sejtszám alacsony volt, amennyiben 
a kardiomioblasztokat egyedül tenyésztettük OGD után, vagy ha az MSC-ket inzertben adtuk. 
Azonban ha az MSC-ket közvetlenül adtuk a károsodott kardiomioblasztokhoz, az élő H9c2 
sejtszám magasabb volt. Az adatok az ábrán: átlag ± SEM.  

 

A kardiomioblasztok és az őssejtek között OGD után gyakran megfigyelhető 

volt intercelluláris membránhidak, 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 (21. ábra).  

 

 
21. ábra Intercelluláris kapcsolatok kialakulása OGD után  A. Nanocsöves hálózat kialakulása 
DiO-val jelölt H9c2 és DiD-del jelölt mezenhimális őssejt között OGD után 24 órával B. A 
sejtek között az intercelluláris kapcsolatokban MitoTracker Reddel jelölt (piros szín) aktív 
mitokondriumokat mutattunk ki (sárga nyilak) C. Nanocső kialakulás videomikroszkópos 
megfigyelése a DiO-val jelölt H9c2 és DiD-del jelölt mezenhimális őssejt között 
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Az intercelluláris kapcsolatok kialakulása mellett a kettősen festődött, kétmagvú 

sejtek jelezték, hogy a ko-kultiváció során sejtfúzió is történt. A sejtfúzió 

kialakulásához közel 4 órára volt szükség (22. ábra). 

 

 
22. ábra Sejtfúzió egy kardiomioblaszt és őssejt között. Videomikroszkópiával figyeltünk meg 
sejtfúziót Vybrant DiO-val jelölt H9c2 sejt (zöld szín) Vybrant DiD-del jelölt őssejt (piros szín) 
között, a fuzionáló sejteket fehér nyíllal jelöltük az egyes időpontokban. A két sejtet A fuzionált 
sejt kétmagvú és sárga színben jelenik meg a felvételeken. 

 

A H9c2 kardiomioblasztokat és őssejteket együtt tenyésztettünk normál 

körülmények között, hogy megvizsgáljuk a sejtfúzió jelenségét. Azt találtuk, hogy 

sejtfúzió előfordul egészséges sejtek között is. Az áramlási citometriás vizsgálat 

kimutatta, hogy a 59,4% DiO-val jelölt H9c2 és a 30,1% DiD-del jelölt MSC mellett 

volt 8,1% kettős festődésű sejtpopuláció is. Azonban a forward és side scatter plotokon 

látszik, hogy a kettős festődésű sejtek hasonló méretűek, mint a kardiomioblasztok vagy 

az őssejtek, ami azt jelenti, hogy a sejtek direkt sejt-sejt kapcsolatokon keresztül vették 

fel a festéket (23. ábra). 
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23. ábra H9c2 sejtek és őssejtek együtt tenyésztése normál körülmények között.  A. 
Kardiomioblasztok (zöld) és őssejtek (piros) együtt növesztése 24 óráig. A tenyészetben 
megfigyelhetőek a piros és a zöld sejtek mellett sárga festődésű sejtek is. B. Reprezentatív 
felvétel egy kétmagvú, kettős festődésű sejtről (a sejtmag Hoechst festékkel festve) C. H9c2-
MSC tenyészet vizsgálata áramlási citometriával 24 óra után. Három populációt 
különböztettünk meg: 59,42% volt a DiO-val jelölt H9c2 sejt, 30,1% volt a DiD-del festett 
MSC, és 8,14% volt a közös festődésű sejt. D. A forward és side scatter plot szerinti eloszlás azt 
mutatja, hogy a kettős festődésű populáció méretben nem nagyobb, mint a zölddel jelölt H9c2 
sejtek vagy a pirossal jelölt MSC-k, ami kizárja a teljes sejtfúzió lehetőségét. 

 

4.1.3. Iszkémia modell H9c2 hozzáadott sejtekkel 

Eredményeink azt mutatják, hogy az iszkémia során károsodott H9c2 sejtekhez 

adott egészséges H9c2 sejtek is szignifikáns mértékben javították a sejtek túlélését, mint 
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a mezenhimális őssejtek (24. ábra). Annak érdekében, hogy csökkentsük az 

eredményeink variabilitását, minden további kísérletet egy sejtfajtával, a H9c2 

kardiomioblasztokkal végeztünk el.  

 

24. ábra Egészséges H9c2 sejtek szignifikánsan javítják az iszkémiában károsodott H9c2 sejtek 
túlélését (0,79±0,053 vs. 0,51±0,071). Az adatok az ábrán: átlag ± SEM, ** p < 0.01. 

 

4.1.4. LDH enzim szint meghatározása OGD után 

Az OGD után elvégzett LDH enzim aktivitás mérés azt mutatta, hogy a H9c2 

sejtek hozzáadása szignifikáns mértékben csökkent a citotoxicitás (17,42 ± 2,63% vs. 

8,00± 2,48%), vagyis a nekrotizált sejtek száma (25. ábra). 

 

 

25. ábra Az OGD után elvégzett LDH enzim aktivitás mérés azt mutatta, hogy a H9c2 sejtek 
hozzáadása szignifikáns mértékben csökkentette a citotoxicitást az OGD-n átesett csoporthoz 
képest (17,42 ± 2.63% vs. 8,00 ± 2,48%). Az adatok az ábrán: átlag ± SEM, * p < 0,05. 
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4.1.5. MDA szint meghatározása OGD után 

Az MDA hígítási sor abszorbanciaértékeit, és a rájuk illesztett kalibrációs 

egyenest a 26. ábra mutatja. 

 

 

26. ábra Az MDA mérés során használt kalibrációs egyenes 

 
OGD után a pellet és a felülúszó esetében is az MDA koncentrációja 

szignifikánsan magasabb volt a kontroll csoportban, mint az egészséges H9c2 sejtekkel 

kezelt csoportban (4,00±0,60 µM vs. 0,75±0,43 µM és 13,91±0,82 µM vs. 6,53±1,53 

µM). A pellet esetében a sejtekkel kezelt csoportban az MDA koncentrációja a kontroll 

csoport értékeihez volt hasonló (0,75±0,43 µM vs 0,75±0,37 µM). A felülúszónál 

szintén csökkent az MDA szintje a sejtekkel kezelt csoportban az „OGD” csoporthoz 

képest, de a kontroll szintjét nem érte el (0,47±0,18 µM vs. 6,53±1,53 µM). 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a hozzáadott H9c2 sejtek csökkentik a felszabaduló 

MDA koncentrációját (27. ábra). 

 

27. ábra OGD után a pelletben és a felülúszóban is magasabb MDA koncentrációt mértünk az 
„OGD” csoportban az „OGD+H9c2” csoporthoz képest, vagyis a hozzáadott H9c2 hatására 
csökkent az MDA mennyisége (4,00±0,60 µM vs. 0,75±0,43 µM és 13,91±0,82 µM vs. 
6,53±1,53 µM) Az adatok az ábrán: átlag ± SEM; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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4.1.6. F16-tal kezelt, hozzáadott H9c2 sejtek alkalmazása 

A megmentő sejtekként használt H9c2 kardiomioblasztokat F16-tal kezeltük elő, 

amely a légzési lánc irreverzibilis gátlásával károsítja a sejtek mitokondriumait. Az 

előkezelés eredményeképpen koncentrációfüggő mértékben csökkent a mitokondriális 

membránpotenciál és a sejtproliferáció mértéke. Amennyiben OGD után a 

kardiomioblasztokhoz F16-tal előkezelt H9c2 sejteket adtunk, az egészséges sejtek 

hozzáadáskor látott megmentő hatás elmaradt, jóllehet a sejtek száma ugyanaz volt 

mindkét esetben (28. ábra).  

 

 

28. ábra Egészséges mitokondriumok szerepe a károsodott H9c2 sejtek túlélésében  A-B. Az 
F16 koncentrációfüggő mértékben csökkenti a mitokondriális membránpotenciált, amit a 
csökkenő MitoTracker Red fluoreszcencia intenzitás mutat, illetve az előkezelés csökkentette a 
sejtproliferáció mértékét is. Az adatok az ábrán: átlag ± SEM; * p < 0,05; *** p < 0,001 
(ANOVA, Tukey’s post hoc teszt C. 200 µM F16-tal 48 óráig előkezelt H9c2 sejtek 
alkalmazásakor a túlélt H9c2 sejtek száma a kontroll csoporttal egyezett meg; szignifikánsan 
több volt a túlélő sejtek száma az egészséges H9c2 sejtekkel kezelt csoportban (C+C vs. 
C+C(200µM F16): 97,0±21,3 vs. 39,8±12,5, n=6). Az adatok az ábrán: átlag ± SEM; * p < 0,05. 
(C: kardiomioblasztok egyedül OGD után, C+C: kardiomioblasztok és hozzáadott, egészséges 
kardiomioblasztok, C+C(200µM F16): kardiomioblasztok és hozzáadott, F16-tal előkezelt 
kardiomioblasztok) 
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4.2. In vitro hiperglikémia modell 

4.2.1. Metabolikus memória 

 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 lánc szétkapcsoló fehréjét (UCP-2) alkalmazunk, 

akkor szignifikáns mértékben csökkent a ROS termelés, de az A csoport szintjére nem 

tudott visszatérni (29. ábra). 

 

29. ábra ROS termelés alakulása HUVEC sejtekben glükóz normalizáció után  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 csoport esetében a 
következő gátlószereket alkalmazva: 62.5 μmol/l ALA, UCP2 fehérje vagy 10 μmol/l apocynin 
(APO). A sejteket 2 μg/ml CM-H2DCFDA-val inkubáltuk 15 percig 37°C-on, majd 
fluoreszcens plate readerrel mértük a fluoreszcencia intenzitást. Az eredményeket átlag±SEM-
ként tüntettük fel az ábrán. **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 is elvégeztük ugyanazon protokollt, 

célunk az alapmegfigyelés megerősítése volt egy másik sejttípuson áramlási 
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citometriával és konfokális mikroszkópiával. 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. Vagyis a HUVEC és a HMEC sejtek „metabolikus 

memóriával” rendelkeznek, a ROS termelés fenntartott marad az alacsony 

glükóztartalmú médiumban is (30. ábra). 

 

 

30. ábra A-C. Hidroetidin fluoreszcencia-változásának vizsgálata humán mikrovaszkuláris 
endotél sejteken áramlási citometriával és konfokális mikroszkóppal. Áramlási citometriás 
mérésekkel megállapítottuk, hogy a kontrollhoz képest (A) szignifikánsan emelkedett volt a 
hidroetidin intenzitása a 3 hétig magas glükóztartalmú médiumban tenyésztett sejtek esetében 
(M: 1,345±0,076), és szintén emelkedett maradt a 2 hétig magas, utána 1 hétig alacsony 
glükóztartalmú médiumban tartott sejtek esetén is (M A: 1,545±0,145). Az adatok az ábrán: 
átlag ± SEM; * p<0,05 A vs M és M A. 
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5. Megbeszélés 

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 doxorubicin [187], glükózglükóz-oxidáz [188], 

hidrogénperoxid [189] vagy iszkémia/reperfúzió [190, 191] vizsgálatára, ezért 

elfogadott in vitro modell az oxidatív stressz okozta károsodások vizsgálatára. 

 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. Az iszkémia után bekövetkező 

sejthalált vagy sejtkárosodást ethidium homodimer fluoreszcens festékkel vizsgáltuk, 

amely a sérült, integritását elvesztett sejtmembránon képes csak áthatolni, ekkor a 

sejtben található nukleinsavakhoz kötődik, és intenzitása 40-szeresére emelkedik. A 

későbbi vizsgálatokban mértük a sejtmembrán sérülésére utaló LDH enzim aktivitását a 

felülúszóban, valamint a lipid peroxidációra utaló malondialdehid szintet, amelyek az 

oxidatív stressz markerei. Ezekkel a módszerekkel bebizonyítottuk, hogy a 150+30 

perces I/R modell alkalmas az oxidatív stressz okozta sejtkárosító hatások, valamint a 

hozzáadott sejtek regeneratív hatásának vizsgálatára. 

 Kísérleteink első részében az I/R után hozzáadott, egészséges mezenhimális 

őssejtek regeneratív tulajdonságait, valamint a lehetséges hatásmechanizmust 

vizsgáltuk. A hozzáadott őssejtekkel 24 óráig növesztettük együtt a sérült 

kardiomioblasztokat, majd a sejtek morfológiája és ethidium homodimer festődésének 

segítségével néztük a sejtek pusztulásának mértékét. 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.  

 Az alkalmazott in vitro I/R modellel bemutattuk, hogy a károsodott 

kardiomioblasztok és őssejtek együtt-tenyésztésének jótékony hatása függ a közvetlen 
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sejt-sejt kapcsolatoktól. Ide sorolhatjuk a kísérleteinkben megfigyelt intercelluláris 

nanocsöveket is. Nanocsövek kialakulását endoteliális progenitor sejtek, szívizomsejtek 

[117, 192], immunsejtek és más sejttípusok között is kimutattak [118, 120, 193]. 

Jellemzésük feltárta, hogy ezek a filamentumok aktint tartalmaznak, mikroszómákat 

vagy mitokondriumokat találtak bennük [123]. 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 megmentésében. 

Spees és mtsai kimutatták, hogy humán mezenhimális őssejtek átadják 

mitokondriumaikat az oxidatív foszforilációjukban károsított sejteknek [123]. Plotnikov 

és mtsai MSC-k és szívizomsejtek, illetve vese tubuláris sejtek között figyeltek meg 

mitokondriumáramlást, aminek feltételezhetően szerepe van az MSC-k 

differenciálódásában a különböző fejlődési irányokba [192, 193]. 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 változott meg a morfológiájuk az 

egyedülálló sejtekhez képest.  

A megmentő hatás egyik lehetséges mechanizmusa az lehet, hogy a 

transzplantált sejtek parakrin faktorok szekréciójával fokozzák a regenerációt [194-

198]. Sadat és mtsai a zsírszövet eredetű őssejtek tenyésztő médiumát (kondicionált 

médium) használva mutatták ki az őssejtek kardioprotektív hatását [199]. 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 
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gyakran megfigyelt jelenség a ko-kultivációs vizsgálatok során a sejtfúzió [110, 200-

202]. 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 [194, 203]. Kísérleteink 

során csak néhány, megkérdőjelezhetetlen sejtfúziót figyeltünk meg, amely nem 

elégséges a nagyszámú károsodott kardiomioblaszt megmentéséhez [204]. Metzele és 

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

után az együtt tenyésztett szívizomsejtek és ASC-k 20%-a fúzionált [111]. Más 

csoportok is azt találták, hogy a sejtek 18%-a fúzionált egymással 4 nap után [203]. 

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 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 vannak kapcsolódva. Driesen és 

mtsai [116] kimutatták, hogy az alacsony molekulasúlyú sejtjelző anyagok, mint például 

a calcein réskapcsolatokon át tudnak jutni egyik sejtből a másikba, nagy molekulasúlyú 

anyagok pedig parciális sejtfúzió által, vagyis levonhatjuk a következtetést, 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. Fukahara és mtsai, illetve más kutatócsoportok is 

kimutatták, 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 [124, 202, 205, 206]. He és mtsai azt 

tapasztalták, hogy a hozzáadott mezenhimális őssejtek a növekvő számú szívizomsejtek 

esetében koncentrációfüggő mértékben differenciálódtak, ha közvetlen sejt-sejt 
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kapcsolatot tudtak kialakítani. A differenciáció még kifejezettebb volt, ha a 

szívizomsejtekben előzőleg apoptózist indukáltak [202]. A kísérletek késői szakaszában 

a parakrin faktorok hatása valószínűleg nagyobb jelentősséggel bír, főleg a 

differenciációs folyamatokban [207, 208]. 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 őssejtek javítják a károsodott kardiomioblasztok esélyét a 

túlélésre, meggátolják a sejthalál kialakulását, aktiválják a regenerációs 

mechanizmusokat a sérülés helyén [127, 209].  

 Kísérleteink másik részében az I/R modell kísérleti protokollját annyiban 

módosítottuk, hogy hozzáadott sejtekként a mezenhimális őssejtek helyett H9c2 

kardiomioblasztokat használtunk. A hozzáadott H9c2 sejtek, az MSC-khez hasonlóan 

szignifikáns mértékben csökkentették az elpusztult H9c2 sejtek arányát a kontrollhoz 

viszonyítva. Kísérleteinkből kiderül, hogy nem csak a mezenhimális őssejtek, hanem 

más típusú sejtek is képesek csökkenteni az elpusztult sejtek számát. 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. A zsírszövet- és szíveredetű őssejtek esetében a 

klinikai vizsgálatok már lezajlottak, de az eredmények nem ismertek [90, 105, 144]. A 

vázizomsejtekkel már számos vizsgálatot folytattak, az egyik legismertebb a Menasché 

által végzett vizsgálat, amelyben a páciensek funkcionális eredményei nem mutattak 

javulást a kontroll csoporthoz képest, néha aritmia alakult ki a kezelt csoportban, de a 

kialakulás aránya nem tért el szignifikáns mértékben a kontrollhoz képest.  

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 
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koncentrációval jellemezhető lipid peroxidációt. Az MDA koncentráció a felülúszóban 

körülbelül háromszorosa volt a pelletben mérhető értékhez képest 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.  

 

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 szövődményeinek kialakulásához vezethet. Kísérleteinket 

két endotél sejttípuson, humán köldökzsinór véna endotél sejteken és humán 

mikrovaszkuláris endotél sejteken végeztük. Azt találtuk, hogy 2 hétig magas, majd 1 

hétig alacsony glükóztartalmú médiumban tenyészett 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. A kontroll szintjére azonban az 

értékek nem tértek vissza. Schisano és mtsai 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 a 2 hétig magas, majd 1 hétig alacsony glükóztartalmú 

médiumban tenyészett sejtekhez képest [210]. Vagyis a metabolikus memória jelensége 

változó glükózkoncentráció után is megfigyelhető. A „glükóz oszcilláció” hatását 

korábban Quangliaro és mtsai mutatták ki HUVEC sejteken, azonban a metabolikus 
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memória jelenségét nem vizsgálták [211]. A „glükóz oszcilláció” jelenségét más 

kutatócsoportok is megfigyelték in vivo patkány diabétesz modellben. A kísérletekben 

alkalmazott, különböző inzulin kezelési frekvenciák eltérő vércukor ingadozásokat 

okoztak. A kifejezetten ingadozó csoportban az átlagos vércukorszint csökkenés 

ellenére magasabb fokú endotél diszfunkció, nitrotirozin szint emelkedés és PARP 

aktiváció volt kimutatható, mint a nem kezelt diabéteszes csoportban [212]. Ceriello és 

mtsai T2DM-es betegeket vizsgálva mutatták ki az oszcilláló vércukorszint endotél 

diszfunkciót előidéző hatásait [213]. 

 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 

[145, 146]. Mindkét vizsgálatban a betegeket két csoportba osztották, 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 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 [214]. Erre több magyarázat is született: az 

intenzív kezelésű csoportban megnőtt a hipoglikémiás esetek száma, súlygyarapodást 

melés, AGE termékek képél. 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 létrejöttében a hagyományosan kezelt csoport esetében a metabolikus 

memória kialakulása mellett a napi vércukor-ingadozás is hozzájárulhat. Monnier és 

mtsai kimutatták, hogy 2-es típusú diabéteszes betegekben a napi vércukor-ingadozás 
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fokozottabb oxidatív stresszel jár, mint a tartósan fennálló hiperglikémiás állapot [215]. 

Ez egybecseng a fentebb említett, kísérletes körülmények között megfigyelt nagyobb 

mértékű oxidatív stressz kialakulásával „glükóz oszcilláció”-t követően. Összességében 

tehát 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 az AGE termékek 

szintjének és a RAGE expressziójának a csökkentése, mivel ezek a metabolikus 

memória kialakulásában közvetlen szerepet játszanak a mitokondriális fehérjék 

glikációjával, hozzájárulva ezzel a szövődmények kialakulásához [171]. Az AGE 

termékek képződését sikeresen gátolták in vitro metforminnal, pioglitazonnal [216]. A 

vérnyomáscsökkentő ACE-gátlókról vagy angiotenzin-1 receptor gátlószerekről pedig 

kimutatták, hogy megakadályozzák az AGE termékek képződését, sőt antioxidáns 

hatással is rendelkeznek [217]. Egy tiamin származékról, a benfotiaminról 

bebizonyították, hogy aktiválni képes a transzketolázt. Ez az enzim semlegesíteni tudja 

azokat az intermediereket, amelyek az emelkedett ROS termelésért felelősek. 

Kostolanska és mtsai T1DM-ben szenvedő gyerekeket vizsgáltak konvencionális vagy 

intenzív kezelést követően. Azt találták, hogy a glikációs végtermékképzés okozta 

oxidatív stressz kifejezettebb volt a konvencionális kezelés során a kontrollhoz képest 

[218]. Ez a tanulmány is azt sugallja, hogy a vércukorszint és a HbA1c ellenőrzése 

mellett más glikációs végtermékek koncentrációjának meghatározása is diagnosztikus 

értékű lenne. 
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6. Megállapítások 

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

sejtek túlélését a hozzáadott mezenhimális őssejtek fokozzák.  

a. A hatásmechanizmust vizsgálva azt találtuk, hogy 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.  

b. A parakrin faktorok hatását vizsgálva 24 órával az iszkémia/reperfúzió után 

megállapítottuk, hogy 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.  

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

enzim aktivitásnak és a malondialdehid koncentrációjának az emelkedését, 

amelyet a hozzáadott sejtek szignifikáns mértékben csökkentettek. A 

klinikai gyakorlatban a transzplantált őssejtek tehát azáltal is fokozzák a 
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regenerációt, hogy az iszkémia/reperfúzió során keletkező különböző 

reaktív oxigén és nitrogén származékokat eliminálni tudják. 

2. Az in vitro hiperglikémia modellben az 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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7. Összefoglalás 

Az oxidatív és nitrozatív stressz szerepet játszik számos betegség, többek között 

az iszkémiás szívbetegség és a diabétesz mellitusz és szövődményeiknek 

kialakulásában. Iszkémia/reperfúzió során a miokardium több metabolikus változáson 

megy keresztül, ami végül a szívizomsejtek elpusztulásához vezet. A miokardiális 

infarktus kezelése konvencionális és újabban sejtalapú terápiák alkalmazásával valósul 

meg. A több mint egy évtizede zajló vizsgálatok kimutatták, hogy a sejtalapú terápiák 

biztonsággal alkalmazhatóak, azonban sok esetben nem mutattak ki jelentős 

funkciójavulást. Ezért a károsodott és transzplantált sejtek között végbemenő élettani és 

molekuláris mechanizmusok részletesebb megismerése szükséges. Célunk a sejtek 

közötti hatásmechanizmus és az oxidatív stressz markereinek vizsgálata volt in vitro 

iszkémia modellben. Kísérleteinkben az iszkémiában károsodott kardiomioblasztok 

túlélését a hozzáadott mezenhimális őssejtek javították, ha közvetlen sejt-sejt 

kapcsolatokat létesítettek. Megfigyeltünk nanocsőképződést, amelyek 

mitokondriumokat is tartalmaztak. Ha a hozzáadott sejtek mitokondriumait károsítottuk, 

akkor nem javították a posztiszkémiás sejtek túlélési arányát. Néhány esetben 

megfigyeltünk sejtfúziót, de ez olyan kis gyakorisággal fordult elő, hogy nem 

magyarázza az őssejtek jótékony hatását. A kísérlet időkerete kizárta a differenciáció, 

illetve a parakrin faktorok szerepét. Kimutattuk az oxidatív stressz markereinek, az 

LDH enzimaktivitásnak és a malondialdehid koncentrációjának az emelkedését 

iszkémia után, amelyet a hozzáadott sejtek szignifikáns mértékben csökkentettek.  

Diabétesz mellituszban a hiperglikémia indukálta oxidatív stressz hozzájárul a 

késői szövődmények kialakulásához. Egy elmélet szerint ennek hátterében a 

metabolikus memória jelensége áll. In vitro hiperglikémia modellben endotél sejteken a 

magas glükózkoncentráció perzisztáló hatásaként fennmaradó ROS termelést 

vizsgáltuk, amelyet gátlószerekkel csökkenteni tudtuk, de az a kontroll szintre nem tért 

vissza. Ennek hátterében egyes mitokondriális fehérjék glikálódása állhat, amelyek 

normál körülmények között tovább termelik a reaktív származékokat.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy eredményeink újabb bizonyítékként 

szolgálnak az oxidatív stressz iszkémiában és diabéteszben betöltött szerepéről, 

valamint hozzájárulhatnak ezen kórképek hatékonyabb kezeléséhez. 
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8. Summary 

 Oxidative and nitrosative stress contributes to the development of several 

diseases and their complications such as ischemic heart disease or diabetes mellitus. The 

myocardium undergoes several metabolic changes during ischemia/reperfusion, which 

lead to the destruction of cardiomyocytes. Myocardial infarction can be treated using 

conventional and more recently cell based therapies. Investigations, ongoing for more 

than a decade, showed that cell based therapies are safe but in many cases no 

improvement in function were found. Therefore, more detailed knowledge of the 

physiological and molecular mechanisms between the injured and transplanted cells is 

required. Our aim was to investigate the mechanism of action of the added cells and the 

markers of the oxidative stress in an in vitro ischemia/reperfusion model. The 

transplanted mesenchymal stem cells improved the survival of the injured 

cardiomyoblasts via direct cell-to-cell interactions. Nanotube formation was observed 

and these tubes also contained mitochondria. If the added cells contained damaged 

mitochondria, these cells failed to improve the survival rate of the postischemic cells. 

Cell fusion was observed in some cases with low frequency, which could not explain 

the beneficial effect of stem cells. The time frame of the experiments ruled out the 

impact of paracrine factors and differentiation.  There was an increase in the level of 

LDH enzyme activity and in the concentration of malondialdehyde after ischemia, 

which was significantly reduced by the addition of cells. 

 Hyperglycemia induced oxidative stress in diabetes mellitus contributes to the 

development of late complications. It can be assumed that this phenomenon is driven by 

metabolic memory. The persistence of ROS production after high glucose incubation 

was investigated in an in vitro hyperglycemia model, which could be reduced with 

inhibitors but did not return to the control level. This could be explained with glycation 

of certain mitochondrial proteins, which continues to produce the reactive species in 

normal circumstances. 

 In summary, our results provide further evidence of the role of oxidative stress 

in ischemic heart disease and diabetes and contribute to more efficient management of 

these disorders.    
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