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1. Bevezetés 

 

A reaktív oxigén származékokat (ROS), köztük az 

oxigén eredetű szabadgyököket sokáig mint szervezetünk káros 

molekuláit tartották számon, melyek többek között az 

öregedésért, vagy számos daganatos és neurodegeneratív 

betegség kialakulásáért felelősek. Az utóbbi néhány évtized 

kutatásainak eredményeképpen azonban kiderült, hogy a ROS 

szervezetünkben több fiziológiás folyamatban is részt vesznek, 

például az immunvédekezésben, a hormonszintézisben és 

különféle jelátviteli útvonalakban. A fiziológiás ROS-termelés 

megváltozása például immunhiányos állapotot, hipotireózist 

vagy szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat. Az 

emberi szervezetben a ROS-oknak számos forrása lehet, 

melyek közül egyik legismertebb a mitokondrium, ahol a 

szuperoxid (O2
•−

) a légzési lánc melléktermékeként keletkezik. 

Emlős sejtekben a szabályozott ROS-termelésre az első példa a 

fagocita sejtek ún. oxidatív robbanása volt, melyért a 

fagocitákban kifejeződő nikotinamid-dinukleotid-foszfát-

oxidáz (NADPH-oxidáz) felelős. Az utóbbi néhány évben, 

különféle szövetekben több, a fagocita-oxidázzal homológ 

enzimet fedeztek fel, melyeket ma a NADPH-oxidázok Nox 

enzimcsaládjaként ismerünk. A NADPH-oxidázok funkciója a 

szabályozott ROS-termelés. 
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Az emlős peroxidázok olyan hem tartalmú enzimek, 

melyek a NADPH-oxidázok által termelt hidrogén-peroxidot 

(H2O2) felhasználva, különböző oxidált vegyületeket képeznek. 

A peroxidázok és NADPH-oxidázok szervezetünkben 

különböző folyamatokban működnek együtt, például az 

immunvédekezésben és a pajzsmirigyhormon szintézisében. 

Az emlős peroxidáz enzimek közös tulajdonsága, hogy 

tirozin aminosavak keresztkötésével ditirozin-kötések 

kialakítására képesek, melynek funkciója alacsonyabb rendű 

élőlényekben az extracelluláris mátrix (ECM) stabilizálása. Az 

ECM stabilizálásra egy példa a C. elegans (Ce) hengeres féreg 

kutikulájának kialakulása, melynek egyes rétegei ditirozin-

kötéseken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A ditirozin-

kötések létrejöttéhez egyaránt szükség van a NADPH-oxidázok 

családjába tartozó Ce-Duox, valamint az MLT7 Ce-peroxidáz 

enzimre, melyek hiányában az állaton hólyagok jelennek meg, 

ami az elégtelen kutikula bioszintézis következménye. A 

peroxidáz enzimek ditirozinképző aktivitásának funkcióját 

magasabb rendű élőlényekben még nem vizsgálták. 

A laktoperoxidáz (LPO) egy könnyben, nyálban, tejben 

és különféle nyálkahártya-szekrétumokban kifejeződő 

peroxidáz, melynek fő funkciója a nyálkahártyák védelme az 

azokon megtapadó kórokozókkal szemben. A nyálkahártyák 
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felszínén a LPO a Duox enzimek által termelt H2O2-ot egy 

hatékony antimikrobiális vegyület, a hipotiocianát (OSCN
−
) 

képzésére fordítja. A LPO ditirozinképző aktivitásának 

antimikrobiális védekezésben betöltött szerepét még nem 

vizsgálták. 

Az emlős peroxidázok családjának további tagja a 

peroxidazin (PXDN). A PXDN a többi peroxidáztól abban 

különbözik, hogy peroxidáz-homológ doménje mellett még 

számos, fehérje-fehérje interakcióra alkalmas domént 

tartalmaz, például immunglobulin-C2 doméneket, leucin-

gazdag ismétlődéseket és egy von Willebrand C-típusú domént. 

Szerkezete alapján tehát a peroxidazin egyesíti a peroxidázok 

és az extracelluláris mátrix fehérjék tulajdonságait. A 

peroxidazint elsőként Drosophila-ban írták le, ahol mRNS-e az 

embriogenezis korai szakaszában megjelenik. A Drosophila 

PXDN egy aktív peroxidáz, mely rendelkezik ditirozinképző 

aktivitással, aminek feltehetően az ECM megszilárdításában 

van szerepe, például a rovar szárnyának a fejlődése során. 

A humán PXDN-ról még nagyon keveset tudunk, 

funkciója nem ismert. Expresszióját illetően ellentmondásos 

közlemények jelentek meg, melyekben egyszer melanoma-

specifikus, máskor ubikviter fehérjeként jellemzik. A humán 

peroxidazin enzimről nem volt ismert, hogy a többi 
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peroxidázhoz hasonlóan rendelkezik-e peroxidáz aktivitással és 

ditirozinképző aktivitással. 

A NADPH-oxidázok családjába tartozó Duox enzimek 

a NADPH-oxidáz homológ doménjük mellett, szintén 

tartalmaznak egy extracelluláris, peroxidáz homológ domént. A 

Ce-Duox enzimmel ellentétben, a humán Duox1 peroxidáz 

doménje, heterológ expressziós rendszerben kifejezve, nem 

rendelkezik ditirozinképző aktivitással. 

A Duox1 és Duox2 enzimeket elsőként a pajzsmirigy 

tireociták apikális membránjában azonosították, ahol az általuk 

termelt H2O2-ot a tireoperoxidáz a pajzsmirigyhormonok 

szintéziséhez használja. A Duox2 gén mutációja már 

heterozigóta formában is részleges, homozigóta formában 

pedig súlyos hipotireózist okoz. Pajzsmirigyben a Duox1 és 

Duox2 elkülönült funkciójára utal, hogy Duox1 mutációra 

visszavezethető hipotireózist még nem írtak le, valamint, hogy 

a Duox1 enzim nem képes kompenzálni a Duox2 

funkcióvesztését. 

A Duox enzimek további funkciója a nyálkahártyák 

kórokozókkal szembeni védelme. A Duox enzimekben a két 

homológ domént összekötő intracelluláris hurkon két darab ún. 

„EF hand” Ca
2+

-kötő motívum található, ami a Ca
2+

-általi 

szabályozást biztosítja. A légúti és pajzsmirigy epitél sejtekről 
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leírták, hogy Ca
2+

-stimulus hatására Duox-függő módon H2O2-

ot termelnek. A húgyhólyag epitél sejtekről nem ismert, hogy 

képesek-e H2O2-termelésre vagy hogy rendelkeznek-e egy a 

légutak felszínéhez hasonló Duox-LPO antimikrobiális 

rendszerrel. 
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2. Célkitűzések 

 

 

Kísérleteinkben a következő célokat tűztük ki magunk elé: 

 

1. A laktoperoxidáz-katalizálta ditirozinképzés in vitro 

jellemzése, emlős szervezetben betöltött funkciójának 

vizsgálata és annak meghatározása, hogy a reakció alkalmas-e 

a H2O2 kvantitatív meghatározására. 

 

2. A humán peroxidazin enzim peroxidáz aktivitásának 

meghatározása és a peroxidazin szöveti expressziójának, 

valamint intracelluláris lokalizációjának vizsgálata. 

 

3. Húgyhólyag epitél sejtek H2O2-termelő képességének 

vizsgálata, a termelt H2O2 enzimatikus forrásának azonosítása, 

valamint annak meghatározása, hogy a légúti nyálkahártyákhoz 

hasonlóan, az urotélium rendelkezik-e hasonló Duox-LPO 

antibakteriális rendszerrel. 
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3. Módszerek 

 

Plazmid konstrukciók: a humán Nox4 és PXDN enzimek 

tranziens és stabil transzfekciójához az enzimek kódoló régióit 

pCDNA3.1 vektorba klónoztuk. 

Sejttenyészetek és transzfekció: a Nox4-et stabilan expresszáló 

klónok létrehozásához a Freestyle 293F humán embrionális 

vese sejtvonalat Fugene6 transzfekciós reagenssel 

transzfektáltuk, majd a sejteket Geneticin antibiotikummal 

szelektáltuk. A PXDN kódoló régióját tartalmazó plazmidot 

Fugene 6 és Lipofectamine 2000 transzfekciós reagensekkel 

COS-7 majom vese sejtvonalba transzfektáltuk. 

Northern blot: a Geneticin szelekciót túlélő Freestyle 293F 

klónokból Trizol reagenssel RNS-t izoláltunk, melyekből 

15-15 µg-ot RNS gélen szeparáltunk. Az RNS-t Whatman 

Nytran™ nylon-membránra blottoltuk és PerfectHyb™ Plus 

hibridizációs pufferben P
32

-izotóppal jelölt próbával 

hibridizáltattuk. Próbának a hNox4 teljes kódoló régióját 

használtuk. Végül a radioaktív jelet FUJI Super RX filmen 

detektáltuk. A hPXDN expressziójának vizsgálatához a 

Clontech cég humán szövetpaneljét használtuk (2-2 µg poli-

[A]
+

 RNS), a próbához a PXDN mRNS 3’ le nem fordított 

régióját jelöltük. 
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Peroxidáz aktivitás mérése: A hPXDN-nal transzfektált COS-7 

sejteket 2 nappal a transzfekció után 1 % 

hexadeciltrimetilammónium-bromidot tartalmazó PBS-ben 

lizáltuk, majd a peroxidáz aktivitást Amplex Red peroxidáz 

KIT-tel mértük. 

H2O2-mérés LPO-katalizálta ditirozinképzéssel: a Nox4-et 

stabilan expresszáló FreeStyle 293 sejteket H-médiumban 

szuszpendáltuk, majd 96-os fekete plate-en 1 mM tirozin és 

0,5 µg/ml LPO jelenlétében 30 percig 37 ºC-on inkubáltuk. A 

keletkezett ditirozin mennyiségét 320 nm excitációs és 405 nm 

emissziós hullámhosszon detektáltuk. 

H2O2-mérés Amplex Red módszerrel: A Nox4-et expresszáló és 

a frissen izolált egér urotél sejteket H-médiumban 

szuszpendáltuk, majd 50 µM Amplex Red-et és 0,1 U/ml 

HRP-t tartalmazó 1x reakció pufferrel 30-60 percig 37 ºC-on 

inkubáltuk, végül 590 nm-en mértük a keletkezett rezofurin 

mennyiségét. Az urotél sejtek H2O2-termelését thapsigarginnal, 

ATP-vel vagy GSK 1016790A TRPV4-agonistával 

stimuláltuk. 

Humán vérplazmán végzett kísérletek: a vért heparinnal 

alvadásgátoltuk, majd a plazmát centrifugálással szeparáltuk a 

sejtektől. A plazmát 12,5 mg/ml LPO-zal és 2 mM H2O2-dal 
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30 percig 37 ºC-on inkubáltuk. A keletkezett ditirozint 

fluoriméteren detektáltuk. 

Poliklonális anti-PXDN antitest előállítása: a nyulakat 

glutation-S-transzferáz-PXDN fúziós fehérjével kevert Freund-

adjuvánssal, ismételt intrakután injekcióval immunizáltunk. Az 

antitestet Affigel 10 gyöngyökkel tisztítottuk. 

Western blot: a plazmafehérjéket, valamint a COS-7 és urotél 

sejtek lizátumát SDS-poliakrilamid gélen elválasztottuk, majd 

nitrocellulóz membránra blottoltuk. A LPO, PXDN és Duox 

fehérjéket a megfelelő elsődleges, és tormaperoxidázzal 

konjugált másodlagos antitestekkel, ECL módszerrel 

detektáltuk. 

A Duox1 knockout egértörzs visszakeresztezése C57BL/6 

háttérre: a Duox1 knockout egértörzset a Lexicon Genetics 

cégtől vásároltuk, 129/SvEv
Brd

 és C57BL/6J vegyes genetikai 

háttéren, ezért az egereket visszakereszteztük C57BL/6 

háttérre. 

Duox1 egerek genotipizálása: a genotipizáláshoz az egerek 

farkából genomiális DNS-t izoláltunk. A genotipizálást PCR 

reakcióval végeztük, ami a Duox1 gént megszakító géncsapda-

kazetta kimutatásán alapszik. A PCR termékeket 1,5 %-os 

gélen szeparáltuk és értékeltük. 
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RT-PCR: az egér urotéliumból Trifast reagenssel izolált RNS-

ekből, oligo(dT)18 primer és M-MuLV reverz transzkriptáz 

segítségével cDNS-t szintetizáltunk. A RT-PCR reakciókat egy 

Roche LightCycler 1.5 készüléken végeztük, a PCR-

termékeket SYBR Green festékkel detektáltuk. A Cp értékeket 

a 2. derivált módszerrel határoztuk meg, majd a relatív 

expressziós szinteket β-aktin génre normalizálás után 

ábrázoltuk. 

Immunhisztokémia fagyasztott metszeten: az egér 

húgyhólyagokat TissueTek OCT oldatba ágyazva 

fagyasztottuk, majd 8 µm-es metszeteket készítettünk, amiket 

acetonban fixáltuk. Kecske szérumos blokkolás után az anti-

Duox elsődleges antitestet Alexa-fluorofórral konjugált 

másodlagos antitesttel detektáltuk. 

Konfokális mikroszkópia: a felvételeket egy Zeiss LSM 510 

konfokális lézer mikroszkóppal, argon és hélium/neon 

lézerekkel excitálva készítettük. Az emissziót 500–530 nm-es 

szűk sávú filterrel detektáltuk az A488, és egy 560 nm felett 

átengedő széles sávú filterrel az A568 esetében. 

Primer urotélium sejtek preparálása: az egér húgyhólyagokat 

rögzítettük, majd kettévágtuk. A hólyagról az urotéliumot 

csipesz segítségével lehúztuk, majd tripszinnel emésztettük. A 

tripszin neutralizálása után a sejteket fugáltuk és H-médiumban 
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szuszpendáltuk. Az állatkísérleteket a 22.1/1100/003/2008-

számú etikai engedélyben leírtak szerint végeztük. 

 

4. Eredmények és következtetések 

 

 Doktori munkám során in vitro jellemeztük a LPO-

katalizálta ditirozinképzést, mely során megállapítottuk, hogy a 

laktoperoxidáz H2O2 jelenlétében hatékonyan alakítja át az 

oldatban lévő szabad tirozin aminosavakat ditirozinná, mely 

320 nm excitációs és 405 nm emissziós hullámhosszak mellett 

mérhető fluoreszcens vegyület. Kataláz hozzáadásával 

fluoreszcencia csökkenést tapasztaltunk, ami bizonyítja, hogy a 

LPO csak H2O2 jelenlétében katalizálja a ditirozinképzést. 

Kísérleteink során felmerült, hogy a ditirozinképzés 

alkalmas lehet a H2O2 mennyiségi meghatározására, mely egy 

alternatív, a kereskedelmi forgalomban kapható Amplex Red-

nél jóval gazdaságosabb H2O2-detektáló módszer lenne. Ennek 

meghatározására irányuló kísérleteinkben kimutattuk, hogy a 

LPO L-tirozin mellett D-tirozinból is képez ditirozint, ezáltal a 

reakció olyan rendszerekben is alkalmas lehet H2O2 

detektálására, ahol az L-tirozin koncentráció csökken, például 

aminosav-transzport következtében. Továbbá meghatároztuk a 

LPO és tirozin szükséges és elégséges koncentrációit, melyek 
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mellett a reakció alkalmas lehet H2O2 mennyiségi 

meghatározására, a reakció idejének és térfogatának 

ismeretében. A LPO-katalizálta ditirozinképzéssel már 0,5 µM 

H2O2 is detektálható és a ditirozin fluoreszcencia 20 µM-os 

H2O2 koncentrációig lineárisan változik a H2O2 mennyiségével. 

Kisérleteinkben a LPO-katalizálta ditirozinképzéssel sikeresen 

mértük a glükóz-oxidáz által, és a humán Nox4 enzimet 

stabilan kifejező FreeStyle 293F sejtvonal által termelt H2O2-

ot. 

Szerettük volna vizsgálni, hogy emlős szervezetben mi 

lehet a funkciója a LPO-katalizálta ditirozinképzésnek. Ehhez 

humán vérplazmán végeztünk kísérleteket. Választásunk azért 

a vérplazmára esett, mivel az a LPO-tartalmú szekrétumokhoz 

hasonlóan magas fehérjetartalommal rendelkezik, valamint a 

plazmában peroxidáz enzim nem található, ezért nagy 

valószínűséggel a benne található tirozinok még nem 

keresztkötöttek. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy a LPO H2O2 

jelenlétében a plazmafehérjéket ditirozin-kötéseken keresztül, 

önmagával együtt összekapcsolja. Feltételezésünk szerint ez a 

folyamat in vivo körülmények között hozzájárulhat a LPO 

antimikrobiális hatásának fokozásához, mivel bakteriális 

fehérjéket inaktiválhat vagy a LPO a baktérium felszínéhez 

kötődve fokozhatja antimikrobiális hatását. 
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A humán peroxidazin ditirozinképző aktivitásának 

vizsgálatához az enzimet COS-7 sejtekben kifejeztük és 

Amplex Red peroxidáz KIT használatával kimutattuk, hogy a 

többi emlős peroxidázhoz hasonlóan a PXDN rendelkezik 

peroxidáz aktivitással. A PXDN ditirozinképző aktivitásának 

vizsgálatát tisztított peroxidáz doménen terveztük. Ehhez a 

humán PXDN peroxidáz doménjét Sf9 sejtekben kifejeztük, 

azonban a sejtlizátum inszolubilis frakciójából a fehérjét nem 

tudtuk kinyerni. 

Az ellentmondásos irodalmi adatok feloldása végett 

Northern blot technikával vizsgáltuk a peroxidazin szöveti 

expresszióját, mellyel megállapítottuk, hogy az agy, 

pajzsmirigy és fehérvérsejteken kívül számos szövetben 

kifejeződik. 

Mivel a PXDN ellen nem volt kapható antitest, nyulak 

immunizálásával poliklonális anti-PXDN antitestet 

készítettünk, mellyel COS-7 sejtekben kimutattuk, hogy a 

PXDN az endoplazmatikus retikulumban található. 

Munkacsoportunk további kísérletekben megállapította, hogy a 

PXDN humán bőr és tüdő fibroblasztokban szintén az ER-ban 

található. TGFβ1 kezelés hatására bekövetkező miofibroblaszt 
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átalakulás során a fibroblasztok a PXDN-t szekretálták, ami az 

ECM fehérjékkel fibril-szerű kötegekbe rendeződött. 

 

Szerettük volna megvizsgálni, hogy a légúti 

nyálkahártyához hasonlóan az urotélium is rendelkezik-e egy 

hasonló Duox-LPO antimikrobiális rendszerrel. 

Kísérleteinkben kimutattuk, hogy a légúti és pajzsmirigy epitél 

sejtekhez hasonlóan az urotélium sejtjei is termelnek H2O2-ot. 

Duox1 knockout egér segítségével bizonyítottuk, hogy az 

urotéliumban a H2O2 forrása a Duox1 enzim. Húgyhólyagból 

készült fagyasztott metszeteken immunhisztokémiai festéssel 

megállapítottuk, hogy a Duox1 a húgyhólyagban az urotélium 

rétegeiben található. 

RT-PCR-ral végzett kísérletekben megállapítottuk, 

hogy a LPO az urotéliumban nem fejeződik ki, ezért a 

légutakhoz hasonló Duox-LPO antimikrobiális rendszer 

jelenléte a húgyhólyagban nem valószínű. 

Egér húgyhólyagból izolált urotél sejteken végzett 

kísérletekben megállapítottuk, hogy a Duox1 enzim 

thapsigargin, ATP és TRPV4-agonista citoszolikus kalcium-

koncentrációt emelő stimulusok hatására H2O2-ot termel. A 

TRPV4 az urotéliumban legnagyobb mennyiségben kifejeződő 

tranziens receptor potenciál csatorna, melyről leírták, hogy 
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mechanikai feszülés hatására intracelluláris 

kalciumkoncentráció-emelkedést hoz létre. A Duox1 TRPV4-

en keresztüli aktivációja felveti a lehetőséget, hogy az enzim 

által termelt ROS szerepet játszhat az urotélium 

mechanotranszdukciójában, melynek igazolása további 

kísérleteket igényel. 
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