
Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid 
termelő mechanizmusainak vizsgálatára 

 
Doktori tézisek 

 
Dr. Enyedi Balázs 

 
Semmelweis Egyetem 

Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola 
 

 
 

Témavezető: Dr. Geiszt Miklós egyetemi docens, Ph.D. 
 

Hivatalos bírálók: 
Dr. Tretter László egyetemi tanár, az MTA doktora 
Dr. Virág László egyetemi tanár, az MTA doktora 

 
Szigorlati bizottság elnöke: 

Dr. Falus András egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 
 
Szigorlati bizottság tagjai: 

Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora 
 Dr. Arányi Tamás, Ph.D. 
 

Budapest 
2011 



BEVEZETÉS 

 

A reaktív oxigén származékok (ROS) toxikus tulajdonságai régóta 

ismertek. Fagocita sejtjeink a bekebelezett részecskéket, baktériumokat 

pusztítják velük, nem kívánt hatásaik azonban, hogy gyulladásos reakciókat 

segítenek elő, daganatos és neurodegeneratív betegségek kialakulásáért 

felelősek, valamint gyorsítják az öregedést. Az elmúlt évek során ismerték 

csak fel, hogy a kis koncentrációban, szabályozott körülmények között 

keletkezett reaktív oxigén származékok olyan alapvető biológiai 

folyamatokban is részt vesznek, mint a hormonszintézis, az értónus 

szabályozása, a programozott sejthalál vagy akár a megtermékenyítés. 

A sejtjeinkben képződő legfontosabbnak tartott reaktív oxigén származék 

a szuperoxid, a hidrogén-peroxid (H2O2) és a hidroxil-gyök, melyek közül a 

H2O2 a legstabilabb, és egyben a legtöbb fiziológiás folyamatban szerepet 

játszó molekula. Szabályozó hatásait rendszerint fehérjék meghatározott 

cisztein oldalláncainak szabad tiol-csoportján fejti ki, melyeket szelektív 

módon oxidálhat. Folyamatosan növekszik azon fehérjék száma, melyekről 

kimutatják, hogy ilyen módon redox-függő szabályozás alatt állnak.  

A reaktív oxigén származékok sejten belüli képződésének mennyiségi 

viszonyai egyelőre tisztázatlanok. Egyik legjelentősebbnek tartott 

intracelluláris forrásuk a mitokondrium, melyben évtizedekre visszanyúló 

elképzelések szerint melléktermékként, a légzési lánc működéséhez kapcsoltan 

képződnek. A ROS élő szervezetekben zajló szabályozott, célzott termelése 

elsősorban a NADPH-oxidáz (NOX) enzimek működéséhez köthető. Ezen 

túlmenően irodalmi adatok bizonyítják, hogy az eukarióta sejtek endoplazmás 

retikulumában (ER), az abban zajló fehérjeérési folyamatok során is 

keletkezhetnek reaktív oxigén származékok. 
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A NOX enzimek családjába hét fehérje tartozik, melyek elsőként 

azonosított és legjobban tanulmányozott tagja a fagocita oxidáz, a NOX2 

enzim. Ezen hat transzmembrán doménnel rendelkező enzimek a NADPH 

oxidációjának terhére szuperoxidot termelnek. A NOX2-vel jelentősen 

homológ a NOX1, NOX3 és a NOX4 enzim, melyek sorrendben 

legjellemzőbb kifejeződési helyei a vastagbél, a belső fül illetve a vese epitél 

sejtjei. Az enzimcsalád további tagja a NOX5, mely az előzőektől eltérő 

módon ’EF-hand’ motívumokat is tartalmaz. A spermiumokban megtalálható 

enzim aktivációjáért ezen motívumok Ca2+-kötése felelős. A DUOX1 és 

DUOX2 enzimek szerkezete kiegészül még egy transzmembrán doménnel, és 

egy extracelluláris peroxidázszerű doménnel is, és a NOX5-höz hasonlóan a 

citoplazmatikus [Ca2+] emelkedése aktiválja őket. A DUOX enzimek 

megtalálhatóak a pajzsmirigyben, valamint expresszálódnak a külvilággal 

érintkező hámsejtekben (bőr, légutak, nyálmirigyek, gyomor-bélrendszer, 

húgyhólyag) is, ahol feltételezhető, hogy immunvédekezési folyamatokban 

játszanak szerepet. Ezen túlmenően ismert, hogy a pajzsmirigy 

hormonszintézishez elengedhetetlen a DUOX enzimek H2O2-termelése. Több 

NOX enzim funkciója azonban ismeretlen, ahogy az általuk termelt 

szuperoxid, illetve az abból képződő H2O2 fiziológiás hatásai is intenzív 

kutatások tárgyát képezik a mai napig. 

A sejtjeinkben képződő fehérjék szerkezetének stabilizálásában fontos 

szerepet töltenek be a cisztein oldalláncok közötti diszulfidhidak. Kialakulásuk 

a tiol-csoportok oxidációjának eredménye, melyet in vivo a protein diszulfid 

izomeráz (PDI) enzimek katalizálnak. A folyamat során redukálódó PDI 

visszaoxidálásában az endoplazmás retikulum oxidoreduktáz fehérjéi (Ero1) 

vesznek részt. A főképp élesztőgombák és rekombináns fehérjék vizsgálatából 

nyert eredmények alapján feltételezhető, hogy az eukarióták endoplazmás 

retikulumában zajló folyamatban végső elektronakceptorként a molekuláris 
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oxigén szerepel, mely két elektron felvételével H2O2-dá alakul. Vizsgálatainkat 

megelőzően azonban kérdéses volt, hogy emlős sejtekben, fiziológiás 

körülmények között milyen mértékben termelődik ehhez a folyamathoz 

kapcsoltan H2O2.  

A reaktív oxigén származékok kutatásában jelenleg gátat szab a pontos és 

specifikus detektálást lehetővé tevő intracelluláris mérési módszerek hiánya. 

Számos érzékeny és specifikus módszer létezik, mely alkalmas az 

extracelluláris térben lévő különböző reaktív oxigén származékok mérésére. 

Nehezebb feladat a sejten belüli detektálás, amire két fő megközelítés létezik: 

fluoreszcens festékekkel vagy genetikailag kódolt fehérjeszondákkal 

vizsgálhatók a sejtek. A leggyakrabban használt festékek, mint pl. a 2′,7′-

dichlorodihidrofluorescein hátránya, hogy nem szelektívek és többnyire 

fotoszenzitívek, vagyis a mérésükre használt gerjesztő fény hatására is 

oxidálódnak. Ennek megfelelően nem alkalmasak egy meghatározott reaktív 

oxigén származék szintjének mérésére, csupán általánosságban követhetjük 

velük a sejten belüli oxidáló ágensek szintjének változását. Az újabb 

fejlesztésű, specifikusabb festékek várhatóan komoly előrelépést jelentenek 

majd, ám ezek a megközelítések még gyerekcipőben járnak. A genetikailag 

kódolt, fehérje természetű szondák előnye, hogy meghatározott 

szignálszekvenciák segítségével különböző sejtalkotókba vagy 

membránfelszínekre juttathatók. A roGFP-vel, mely egy általános redox-

érzékeny szonda, a sejt meghatározott kompartmentjeiben követhető a lokális 

redox-státusz. Az első specifikusan H2O2-érzékeny mérőszonda, a HyPer 

kifejlesztése reményt adott arra, hogy a méréstechnikai problémák 

megoldódnak. Használatát azonban korlátozza, hogy a pH változása jelentős 

mértékben befolyásolja a fehérje fluoreszcenciáját, így a reaktív oxigén 

származékokat mérő festékekhez hasonlóan óvatosan kell értelmezni a HyPer 

használatával nyert eredményeket is. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kísérletes munkám fő célkitűzései az alábbiak voltak: 

 

• A sejten belüli [H2O2] feltérképezése különböző sejtalkotókban egy 

genetikailag kódolt mérőszondával, a HyPer-rel. 

 

• Az ER-ben mért magas [H2O2] forrásának vizsgálata, és szintjének 

követése a sejtalkotó Ca2+-tartalmának mobilizálása során. 

 

• A fiziológiás körülmények között képződő H2O2 hatásainak vizsgálata a 

sejtekben kialakuló Ca2+-szignálra, vad típusú és DUOX1 génhiányos 

egerekből származó primer urotél sejtek felhasználásával. 

 

• Az eddig rendelkezésre álló H2O2 mérőmódszereknél előnyösebb, új 

eljárás kifejlesztése.  

 

• Az új szondákkal a NOX2 és a DUOX1 enzimek működése során képződő 

H2O2 koncentráció térbeli és időbeli változásainak követése az oxidázt 

kifejező és az őket körülvevő sejtekben. 
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MÓDSZEREK 

 

Plazmidkonstrukciók, géncsendesítési technikák  
 

A [H2O2] sejten belüli mérésére alkalmas HyPer szonda különböző 

sejtalkotókba juttatásához rövid irányító szekvenciákat illesztettünk a 

fehérjéhez. Nukleáris lokalizációhoz a fehérje C-terminálisára helyeztük az 

SV40 T-antigénjének nukleáris lokalizációs szignálját, a plazmamembránhoz 

irányító szekvencia a humán K-Ras C-terminális CAAX-doménje volt, az ER 

citoplazmatikus felszínére irányító szekvenciaként pedig a S. cerevisiae 

ubikvitin konjugáz 6 enzimének lokalizációs szignálját használtuk. A HyPer 

mitokondriális mátrixba juttatásához a humán citokróm c oxidáz VIII. 

alegységének lokalizációs szignálját használtuk, az ER lumenébe targetáló 

szekvenciaként pedig az egér Vh-láncának N-terminális szekvenciáját 

választottuk és kiegészítettük egy C-terminális KDEL retenciós szignállal. 

A humán Ero1-Lα, DUOX1, DUOXA1 és az egér J-lánc valamint a S. 

cerevisiae-ből származó Yap1 és Orp1 fehérjék, illetve meghatározott 

doménjeik klónozásához a megfelelő fajból származó cDNS-t használtuk, és 

polimeráz láncreakció segítségével, Pfu DNS polimeráz (Fermentas) 

alkalmazásával erősítettük ki a fehérjéket kódoló génszakaszokat. A 

sokszorosított termékeket pcDNA3.1 V5-His-TOPO, pcDNA 3.1(+), 

pmCherry-N1, pEGFP-N1 vektorokba, illetve pSB/CMV/MCS/Puro 

transzpozon plazmidba illesztettük. 

Az OxyFRET elnevezésű, általunk tervezett, rekombináns H2O2 

mérőszondát sorrendben a következő fehérjék és domének összeillesztésével 

állítottuk elő: CeruleanΔ11, a Yap1 fehérje összekapcsolt nCRD és cCRD 

doménjei valamint a cp173Venus fehérje. Az OxyFRET szekvenciájának 

módosításával készült a PerFRET nevű H2O2 mérőszonda, melyben az nCRD 

helyére a S. cerevisiae-ből származó teljes hosszúságú Orp1 fehérje került. 
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A HyPer, az Ero1-Lα, az OxyFRET és a PerFRET cDNS-ében 

változásokat hoztunk létre irányított mutagenezissel, QuikChange® Site-

Directed Mutagenesis Kit felhasználásával (Stratagene). 

Az Ero1-Lα génjének csendesítésére az RNAi módszert alkalmaztuk 

három különböző specifikus Stealth® duplex inhibitoros RNS felhasználásával, 

illetve hajtű RNS-t kódoló vektorokat is készítettünk, melyeket psiSTRIKE-

hMGFP plazmid kódolt. 
 

Sejttenyésztés, transzfekció és urotél sejtek preparálása 
 

Az ATCC-LGC cégtől származó COS-7 és HeLa sejtvonalakat 10%-os 

fötális borjú szérumot, valamint penicillint és streptomycint tartalmazó 

Dulbecco’s modified Eagle’s médiumban tenyésztettük. A PLB-985 humán 

myeloid leukémia sejtvonalat szuszpenzióban növesztettük 10%-os fötális 

borjú szérumot, valamint penicillint és streptomycint tartalmazó RPMI 1640 

mediumban. Neutrofil granulocita jellegű sejtekké differenciáltatásukhoz 7 

napig 0,5% v/v dimetilformamid és 0,5% v/v-ra csökkentett szérumtartalom 

mellett növesztettük őket. 

Urotél sejtek preparálásához vad típusú és DUOX1 génhiányos egerek 

húgyhólyagjait középen kettévágtuk, majd az urotéliumot egy csipesz 

segítségével leválasztottuk a húgyhólyag többi részéről és tripszinnel 

emésztettük. A tripszin neutralizálása után a sejteket centrifugálással 

ülepítettük, majd a felülúszót eltávolítva a sejteket EC-1 médiumban 

szuszpendáltuk, és a mérésig szobahőmérsékleten tartottuk. Az EC-1 médium 

összetétele: 133 mM NaCl, 3,1 mM KCl, 1,2 mM CaCl2, 0,5 mM KH2PO4, 0,5 

mM MgSO4, 2 mM NaHCO3, 5 mM glükóz és 5 mM Na-Hepes, pH 7,4. 

A DNS plazmidok transzfekciójához FuGene HD-t (Roche) vagy 

Lipofectamin 2000-et (Invitrogen) használtunk, illetve a PLB-985 sejtekbe 

elektroporációval juttatunk DNS-t a Neon™ transzfekciós rendszer 
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segítségével (Invitrogen). A Stealth® siRNS duplex-eket Lipofectamine 

RNAiMAX (Invitrogen) felhasználásával transzfektáltuk.  

A szonda fehérjéinket stabilan kifejező sejtek létrehozásához 1:10 

arányban kotranszfektáltuk a sejteket az SB100x Sleeping Beauty transzpozázt 

és a szondáinkat tartalmazó pSB/CMV/MCS/Puro vektorokkal, majd a 

transzfekciót követően puromycinnel szelektáltuk a stabil expressziót mutató 

sejteket. A fluoreszcens fehérjéket legintenzívebben kifejező sejteket áramlási 

citometriás módszer segítségével válogattuk ki egy FACS Aria készüléken. 
 

Konfokális és epifluoreszcens mikroszkópia, a FRET technika 
 

Paraformaldehiddel fixált sejtekről standard immunfluoreszcens festés 

után konfokális képeket készítettünk egy LSM510 lézer scanning konfokális 

mikroszkópon (Zeiss). 

Intakt sejteken EC-1 médiumban végeztünk mikrofluorimetriás méréseket 

egy fordított állású Axio Observer mikroszkópon (Zeiss). A gerjesztő fényt 

egy xenon ívlámpa biztosította, és a kívánt hullámhosszakat egy DeltaRAM, 

Photon Technology International készülék monokromátorán állítottuk be. 

A HyPer szondával az intracelluláris [H2O2] változásait mértük. A szonda 

420 nm körüli abszorpciós maximuma oxidáció hatására csökken, a 490-500 

nm körüli nő. Az 520 nm-en kibocsátott fluoreszcens jel intenzitását mérve, 

azokból megfelelő háttérlevonási korrekciók után egy hányados számolható 

(HyPer F490/F420), mely a molekula oxidáltsági állapotával, így a H2O2-szinttel 

arányos. 

A citoplazmatikus [Ca2+]-t Fura-PE3 festékkel mértük, szintén excitációs 

ratiometriával. A festék fluoreszcens abszorpciós maximuma attól függ, hogy 

kalciumiont kötő vagy szabad formában van. A 340 és 380 nm-es abszorpciós 

maximumokon gerjesztett molekula 510 nm-en kibocsátott fényintenzitásainak 
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hányadosa (340 nm/380 nm) arányos a kalcium koncentrációjának szintjével és 

változásával. 

Az újonnan létrehozott H2O2-mérő OxyFRET és PerFRET szondáink 

működése a fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) elvén alapul. 

Ennek lényege, hogy fénykibocsátás nélküli energiatranszfer jön létre egy 

donor és egy akceptor fluorofór között, amennyiben megfelelően közel 

kerülnek egymáshoz (2-10 nm). Szondáinkban donorként egy kék fluoreszcens 

fehérjét, a CeruleanΔ11-et használtuk, melyet 435 nm-en gerjesztettünk, és 

mértük az akceptorként használt sárga fluoreszcens fehérje, a cp173Venus 535 

nm körüli, illetve a CeruleanΔ11 480 nm körüli emissziós maximummal 

kibocsátott fényének intenzitását. A két intenzitást egymással elosztva 

(Fakceptor/Fdonor) kapjuk a FRET hányadost, melynek nagysága az akceptor-

donor távolságtól függ. 
 

Citoplazmatikus [Ca2+]  és extracelluláris [H2O2] mérése 
 

Primer urotél sejtek citoplazmatikus [Ca2+]-jának mérésére Fura-PE3-mal 

töltöttük a szuszpendált sejteket. A mérést EC-1 médiumban végeztük egy 

DeltaScan fluoreszcens spektrofotométerrel (PTI), 340 és 380 nm-en történő 

excitációval és 510 nm-en detektált emisszióval. 

A PLB-985 és a DUOX1-el transzfektált COS-7 sejtek extracelluláris 

H2O2-termelésének mérésére Amplex Ultra Red reagenst használtunk. 580 nm-

es gerjesztés mellett, 610 nm-en mértük a keletkezett rezofurin mennyiségét 

egy POLARstar OPTIMA fluoriméterrel. 
 

Western-blot kísérletek és a J-lánc oxidatív érésének vizsgálata 
  

A HeLa sejtekben kifejeződő Ero1-Lα mennyiségének és a V5-címkével 

jelölt módosított J-lánc (JcM) oxidáltsági fokának vizsgálatára a sejtek 

lizátumát 10 %-os SDS-poliakrilamid gélen futtattuk, majd nitrocellulóz 

membránra blottoltuk. A J-lánc vizsgálata során a sejteket N-ethyl maleimiddel 
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kezeltük elő, mely a J-lánc cisztein oldalláncainak szabad tiol-csoportjaihoz 

kötve befolyásolja annak futási sebességét. Ezt követően a membránt anti-

Ero1-Lα, anti-V5 és anti-béta-aktin elsődleges, majd HRP-konjugált 

másodlagos antitestek jelenlétében inkubáltuk. Végül a membránt egy 

kemilumineszcencia elven működő eljárással (ECL) hívtuk elő. 
 

Statisztikai analízis és dózis-hatás görbeelemzés 
 

Az adatok elemzéséhez a Sigmaplot 11.0 és az Origin 8.0 programokat 

használtuk. A statisztikai feldolgozás során t-próbát, illetve Mann-Whitney-

Wilcoxon próbát használtunk a kísérleti felállásnak és az adatok jellemzőinek 

megfelelően. A dózis-hatás adatok analíziséhez nem-lineáris regressziót 

végeztünk, a szigmoid dózis-hatás görbe modell felhasználásával. 
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EREDMÉNYEK 

 

A H2O2 termelésének sejten belüli eloszlását a HyPer szonda 

felhasználásával HeLa sejteken mértük. Kísérleteinkben a HyPer N- és C-

terminálisához rövid irányító szekvenciákat kapcsoltunk, melyek a fehérjét 

meghatározott sejtalkotókba juttatják. A szondák sejten belüli elhelyezkedését 

konfokális mikroszkópiával ellenőriztük, majd megállapítottuk, hogy a 

citoplazmában, a sejtmagban és az ER, illetve a plazmamembrán citoszolikus 

felszínén hasonló a [H2O2]. A mitokondriális mátrixban ehhez képest 

magasabb érték mérhető, a legmagasabb szint pedig az ER lumenében alakul 

ki. 

Ezt követően a H2O2 forrását próbáltuk azonosítani. Az Ero1-Lα 

túlexpressziója szignifikánsan növelte, míg domináns negatív mutánsa, az 

Ero1-LαC394S csökkentette a H2O2 szintjét. Az Ero1-Lα génjének 

csendesítése szintén szignifikánsan csökkentette az ER-ben mérhető szignált. 

Vizsgáltuk ezen túlmenően, hogy az ER [Ca2+]-jának változtatása hatással van-

e a [H2O2]-ra. A SERCA-pumpát gátló thapsigargin hatására jelentősen 

csökkent az ER [Ca2+]-ja, és ennek megfelelő kinetikával rövid időn belül 

lecsökkent az ER H2O2 koncentrációja is. Azt is megfigyeltük, hogy az ER 

Ca2+-tartalmának hisztaminnal történő mobilizálása is a kalcium szintjének 

változásával azonos irányú és kinetikájú [H2O2] változást eredményezett. 

A H2O2 szintjét eredményeink alapján tehát mind az Ero1-Lα, mind az ER 

[Ca2+]-ja befolyásolja. Annak tisztázása érdekében, hogy a két tényező 

egymással összefügg-e, kihasználtuk az Ero1-Lα diszulfidhíd-képződésben 

játszott szerepét, és aktivitásának vizsgálatára a módosított J-lánc 

diszulfidhídjainak kialakulását követtük nyomon. Eredményeink szerint az 

Ero1-Lα fokozta, a thapsigargin azonban nem befolyásolta kialakulásuk 
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sebességét, ami arra utal, hogy az ER kalciumraktárának csökkentése nem az 

Ero1-Lα szabályozásán keresztül hat a sejtalkotó H2O2 szintjére. 

A sejtek Ca2+-háztartása és a [H2O2] közötti összefüggés további 

vizsgálata céljából primer urotél sejtekkel végeztünk kísérleteket. 

Munkacsoportunk korábban kimutatta, hogy az urotéliumban kifejeződik a 

DUOX1 enzim, mely Ca2+-szignál hatására H2O2-ot termel. Ezen sejtek 

lehetőséget adtak arra, hogy egy endogén H2O2-forrás hatását vizsgáljuk a 

sejtekben kialakuló Ca2+-szignál amplitúdójára és kinetikájára. 

Megállapítottuk, hogy a vad típusú és a DUOX1 génhiányos egerekből 

származó urotéliumban ATP, thapsigargin vagy a sejtekben kifejeződő TRPV4 

csatornák szelektív agonistája, a GSK1016790A hatására kialakuló Ca2+-

szignál nem különbözik egymástól jelentősen. 

A sejten belüli [H2O2] mérésére szolgáló módszerek korlátozott száma és 

a legjobbnak tekinthető szonda, a HyPer nagyfokú pH-érzékenysége arra 

késztetett minket, hogy új H2O2-szondákat fejlesszünk ki. Megközelítésünk 

alapja az volt, hogy a H2O2 bizonyos fehérjék cisztein oldalláncainak 

specifikus oxidációjával megváltoztatja azok konformációját, amit 

intramolekuláris fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) 

segítségével terveztünk mérhetővé tenni. Két szondát hoztunk létre, melyekben 

a Cerulean és Venus fluoreszcens fehérjék módosított változatai közé 

illesztettük a Yap1 H2O2-függő transzkripciós faktor szabályozó doménjét, 

illetve a szintén H2O2-függő Orp1 fehérjét, a Yap1-ből származó C-terminális 

cisztein-gazdag régióval együtt. Így alakítottuk ki az OxyFRET és a PerFRET 

szondákat, melyeket ezt követően HeLa sejtekben jellemeztünk, és 

megállapítottuk, hogy mindkettő dózisfüggő módon reagál H2O2-dal. Az 

OxyFRET szondával FRET-szignál növekedést mértünk, a PerFRET esetében 

pedig meglepő módon FRET-szignál csökkenés jött létre H2O2 hatására, 

aminek hátterében az állhat, hogy oxidáció hatására a molekulát alkotó donor 
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és akceptor fluorofórok távolodnak egymástól. A szondák H2O2 iránt 

specifikusnak bizonyultak más oxidáló és redukáló ágensekkel szemben, és 

nyugalmi FRET-hányados értékük is csak kis mértékben változott a fiziológiás 

tartományt átölelő pH = 6,7-8,0 tartományban. 

Szondáinkkal elsőként mutattuk ki NADPH-oxidáz enzimek működése 

során keletkező H2O2 intracelluláris szintjének változását genetikailag kódolt 

specifikus szondával. A NOX2 enzim vizsgálatára neutrofil granulocita jellegű 

sejtekké differenciáltatott PLB-985 sejtekben fejeztük ki az OxyFRET szonda 

plazmamembránhoz, illetve mitokondriális mátrixba irányított változatát. A 

szondák sejten belüli elhelyezkedését konfokális mikroszkópiával ellenőriztük. 

A sejteket forbol-mirisztil-acetáttal kezelve aktiváltuk a NOX2 enzimet, és 

kimutattuk, hogy a [H2O2] mind a plazmamembrán citoszolikus felszínén, 

mind a mitokondriális mátrixban emelkedik a NOX2 aktivációját követően. 

A DUOX enzimek H2O2-termelését heterológ expressziós rendszerben, 

COS-7 sejtek felhasználásával vizsgáltuk. Az enzim a NOX2-höz képest 

várhatóan alacsonyabb szintű H2O2-termelésének kimutatása érdekében 

szondáinkat a DUOX1 enzim közvetlen környezetében fejeztük ki. Ehhez a 

DUOX1 enzim kifejeződését elősegítő, és vele funkcionális komplexet alkotó 

DUOXA1 fehérje citoszolikus C-terminálisához fuzionáltattuk a szondáinkat. 

A DUOX1-et receptor-agonista ATP-vel vagy Ca2+-ionofór ionomycinnel 

aktiválva egyaránt sikerült H2O2-képződést mérnünk az enzim közvetlen 

környezetében és távolabb, a sejtek citoplazmájában is. Ezen túlmenően 

kimutattuk, hogy a sejtek mitokondriális mátrixában a PerFRET szonda ATP 

hatására nem oxidálódik szignifikánsan, úgy tűnik tehát, hogy ebbe a 

kompartmentbe nem jut el a plazmamembrán területén képződő H2O2. 

Végezetül megállapítottuk, hogy a H2O2 kisebb mértékben ugyan, de a 

DUOX1-et nem tartalmazó szomszédos sejtek citoplazmájába is átjut.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Kísérleteink során egy közelmúltban leírt fluoreszcens fehérje, a HyPer 

felhasználásával sikeresen feltérképeztük HeLa sejtek különböző 

sejtalkotóinak [H2O2]-ját, és megállapítottuk, hogy a H2O2 szintje a vizsgált 

organellumok közül az ER-ben a legmagasabb. Eredményeink arra engednek 

következtetni, hogy az itt képződő H2O2 nem jut ki jelentős mennyiségben a 

sejtalkotóból, ugyanis az ER membránjának citoszolikus felszínén nem 

mértünk magasabb értéket, mint a citoplazmában. Kimutattuk továbbá, hogy 

az oxidatív fehérjeérés folyamatában fontos szerepet betöltő Ero1-Lα 

mennyisége befolyásolja az ER H2O2 szintjét, de az enzim nem kizárólagos 

forrása e reaktív oxigén származéknak a sejtalkotóban. Ezzel kísérletesen 

alátámasztottuk azt a korábbi feltételezést, mely szerint az emlős sejtek 

endoplazmás retikulumában zajló diszulfidhíd-képződés H2O2-termeléssel jár. 

A sejtalkotó kalciumtartalmát hisztaminnal vagy thapsigarginnal mobilizálva 

azt a megfigyelést tettük, hogy az ER [Ca2+]-jának változásával azonos 

irányban változik a sejtorganellum H2O2 szintje. Eredményeink szerint 

azonban az ER-ben zajló oxidatív fehérjeérésre a sejtalkotó [Ca2+]-jának 

csökkentése nem volt hatással. A megfigyelésünk, mely szerint a sejtalkotó 

kalcium szintje a fehérjeérésre gyakorolt hatás nélkül is befolyásolja a [H2O2]-

ját, szintén valószínűsíti más hidrogén-peroxid forrás jelenlétét az ER-ben. A 

H2O2 esetleges szerepét a sejtek Ca2+-háztartásának szabályozásában primer 

urotél sejtek felhasználásával vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy az endogén 

DUOX1 enzim H2O2-termelése nincs hatással a sejtekben kialakuló Ca2+-

szignál amplitúdójára és kinetikájára.  

Doktori munkám során metodikai fejlesztőmunkát is végeztem. A 

korábban rendelkezésre álló H2O2 mérési módszerekhez képest teljesen új 

elven működő, FRET technikán alapuló mérőszondákat készítettem. Az 
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OxyFRET és PerFRET szondák kiválóan alkalmazhatók a [H2O2] változásának 

követésére 1-100 μM-os koncentráció-tartományban. Megállapítottam, hogy a 

szondák nemcsak érzékenységükben, hanem specificitás tekintetében is 

felülmúlják azokat a szondákat, melyek munkánkat megelőzően rendelkezése 

álltak. Kiemelendő, hogy csekély pH-érzékenységük lehetővé teszi 

alkalmazásukat olyan fiziológiás folyamatok vizsgálatára is, melyek a [H+] 

megváltozásával járnak. Az OxyFRET és PerFRET szondák segítségével 

követni tudtuk a NOX2 és DUOX1 enzimek aktiválódásakor keletkező és 

intracellulárisan megjelenő H2O2-ot. A két enzim által termelt H2O2 

mennyisége jelentősen különbözik. A NOX2 enzim aktivációjának hatására 

képződő H2O2 detektálható volt a neutrofil granulocita-szerű sejtekké 

differenciáltatott PLB-985 sejtek plazmamembránja alatt, és a mitokondriális 

mátrixban is. A DUOX1 által termelt H2O2 azonban csak az enzim közvetlen 

környezetében és a citoszólban jelent meg, a mitokondriális mátrixba nem 

jutott el szignifikáns mértékben. Végezetül megállapítottuk, hogy a DUOX1 

enzimek aktiválódása a szomszédos sejtek citoszóljában is megemeli a [H2O2]-

t, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a molekula fiziológiás körülmények 

között parakrin hatást fejt ki. 
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