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Bevezetés 

A fejlett országok társadalmában az elhízott egyének száma egyre csak növekszik, 

ezzel a kórkép világméretű járvánnyá növi ki magát. 2005-ben 1,6 milliárdra becsülték a 

túlsúlyos felnőttek számát, míg ugyanezen felmérések több, mint 400 millió elhízott 

felnőttről számolnak be. Az International Association for the Study of Obesity (website: 

http://www.iaso.org) adatai szerint napjainkban a népesség 15 %-a túlsúlyos vagy obez. 

Az elhízás hozzájárulhat a 2-es típusú diabetes, a kardiovaszkuláris betegségek, a nem 

alkohol okozta májbetegség, valamint bizonyos rákbetegségek kialakulásához. A 

tudomány jelenlegi álláspontja szerint az inzulin-rezisztencia (vagyis az inzulinra adott 

csökkent válaszkészség, mely a harántcsíkolt és a szívizom csökkent cukorfelvételéhez 

vezet) szoros kapcsolatban áll a fehérzsírszövet mennyiségének növekedésével, 

valamint az elhízás okozta komplikációkkal. 

Az 1-es típusú diabetes a cukorbetegek körülbelül 10%-át teszi ki. A betegek 

azonban egész életükben szenvednek a betegségben, ezért kisebb előfordulási 

gyakorisága ellenére az 1-es típusú cukorbetegség is komoly figyelmet érdemel. A 

kevesebb fizikai aktivitással járó modern életstílus elhízáshoz, inzulin-rezisztenciához 

vezethet, még az 1-es típusú diabéteszes betegek körében is. Szükség van tehát új 

terápiás célpontokra, melyeken inzulinszerű, de az inzulinétól független hatás jön létre. 

A cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményei nemcsak a betegek 

életminőségét rontja, hanem haláluk fő oka is. Az érkomplikációk korai jeleként az 

endothelium diszfunkciója, valamint a nitrogén monoxid (NO) csökkent biológiai 

hozzáférhetősége tapasztalható. 

Néhány biogén amin jól ismert neurotranszmitter, mely szerepet játszhat a 

táplálékfelvétel központi idegrendszeri szabályozásában. Ugyanakkor számos biogén 

amin befolyásolja a neuronális működést emlősökben és alacsonyabb rendű 

szervezetekben egyaránt. A biogén aminok a növények szekunder anyagcsere-termékei, 

ezért a táplálékban (hús, hal, zöldségek), a táplálék-kiegészítőkben és a 

gyógynövényekben is nagy mennyiségben vannak jelen. Nagy részük amin-oxidációval 

metabolizálódik a bélben, kis mennyiségben mégis bejuthatnak a keringésbe, ahonnan 

eljuthatnak különböző perifériás vagy központi idegrendszeri receptoraikhoz valamint a 

metabolizáló enzimekhez. 
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Az exogén benzilamint (BzA) eddig nem alkalmazták klinikai kísérletekben, és 

nem javasolták étrend kiegészítőnek sem. Az aminoxidáz szubsztrátok inzulinszerű 

hatásait nemrégiben kimutatták in vitro és in vivo. A hatásért az enzimreakció során 

keletkezett hidrogén-peroxidot tartják felelősnek. A BzA hatásai hasonlóak lehetnek 

egyéb monoaminoxidáz (MAO) de leginkább a szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz 

(SSAO) szubsztrát aminokéhoz. 

Az SSAO nagy mennyiségben megtalálható a simaizomban, az endothel 

sejtekben, valamint a zsírsejtek felszínén. Adipogenezisben az enzim expressziója 

többszörösére növekszik, de az expressziót szabályozó tényezők kevéssé ismertek. 

A fehérje lokalizációja a különböző szövetekben kulcsfontosságú a BzA és a 

hasonló aminok hatásainak szempontjából. Irodalmi adatok szerint a szolubilis SSAO-k 

enzimaktivitása megnő diabéteszben, mely a reaktív szabadgyökök, aldehidek valamint 

ammónia (szintén az enzimreakció termékei) keletkezését elősegítheti. Az említett 

citotoxikus anyagok hozzájárulhatnak a cukorbetegség mikro- és makrovaszkuláris 

szövődményeihez. 

Mindezek alapján az aminoxidáz szubsztrátok kettős; inzulinszerű és diabéteszes 

komplikációkat előidéző hatásának vizsgálata diabéteszben figyelmet érdemel. További 

kutatások szükségesek ezen ígéretes anti-hiperglikémiás szerek hatásainak emberre 

történő extrapolációja előtt. 

 

Célkitűzések 

Célul tűztük ki az SSAO szubsztrátok elhízás és cukorbetegség egyes paraméte-

reire gyakorolt hatásának vizsgálatát. Kérdéseink: 

 Hogyan befolyásolja a fehér zsírszövet mennyiségének változása 

(növekedett elhízásban illetve csökkent éhezéskor) a különböző 

lokalizációjú zsírszövetek SSAO aktivitását? 

 Mi történik a BzA metabolikus hatásaival SSAO knock-out egerek 

zsírsejtjein? 

 Képes az egyszeri BzA injekció egymagában (vanadát nélkül) is javítani 

az egerek glükóz toleranciáját? 

 Hogyan befolyásolja a krónikus BzA injekció az érkomplikációk korai 

markereit 1-es típusú diabéteszes patkánymodellen? 
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 Hogyan befolyásolja a per os krónikus BzA a glükóz homeosztázist és az 

érkomplikációk markereit különböző inzulin-rezisztens állatmodellek-

ben? 

 Van-e az újonnan szintetizált aminok között olyan, amelynek az emberi 

zsírsejtekre gyakorolt inzulinszerű hatása jobb a benzilaminénál? 

 

Anyagok és módszerek 

A diabéteszt patkányban sztreptozotocinnal, egérben speciális étrenddel (HFD: 

magas zsírtartalmú étrend, VHFD: nagyon magas zsírtartalmú diéta) hoztuk létre. A 

genetikai elhízást a db gén mutációját hordozó egerek (db-/-) szaporításával hoztuk 

létre. Néhány kísérletet SSAO knock-out egereken végeztünk. 

Az SSAO enzim aktivitását radioaktív (14C-benzaldehid detektálása) vagy 

fluorimetriás módszerrel (H2O2 detektálása Amplex Red festékkel) határoztuk meg. 

Krónikus kísérleteinkben mértük az állatok testsúlyát, víz- és táplálékfogyasztását, 

vércukor és plazma metabolikus paramétereit, az oxidatív stressz valamint a diabéteszes 

érkomplikációk néhány markerét.  

A zsírsejtek metabolikus válaszképességét lipolitikus, lipogenikus és glükóz-

felvételt stimuláló aktivitásukkal mértük.  

A NO biológiai hozzáférhetőségét (nitrit: NO stabil végterméke és nitrát: a 

peroxinitrit stabil végterméke) kapilláris elektroforézissel határoztuk meg. 

Splus 6.1 szoftvert használtunk a db állatok eredményeinek értékeléséhez. Linear 

mixed statisztikai modellt használtunk a kísérletben folyamatosan gyűjtött eredmények 

értékeléséhez. A végpontok analíziséhez 2x2 ANOVA-t vagy két-mintás t próbát 

használtunk. 

 

Eredmények 

SSAO-függő H2O2 felszabadulást mértünk normális testsúlyú és elhízott állatok 

zsírszövetében hozzáadott aminok nélkül is. 

HFD-indukált és genetikai elhízás emelkedett SSAO aktivitást hozott létre a 

szubkután fehér zsírszövetben. Az éhezés a fehér zsírszövet SSAO aktivitására nem volt 

hatással. 
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A BzA és vanadát (V) inzulinszerű hatásai önmagukban nem, csak kombinálva 

voltak összemérhetőek az inzulin hatásával izolált egér zsírsejteken. A hatásért az 

SSAO felelős. 

BzA egyszeri injekciója javította a glükóz-toleranciát in vivo. 

Ismételt BzA + V injekció az inzulinhoz hasonló vércukorszintet csökkentő, és a 

NO biológiai hozzáférhetőséget javító hatást eredményezett sztreptozotocin-diabéteszes 

patkányokon. A BzA önmagában nem befolyásolta a NO csökkent biológiai 

hozzáférhetőségét. 

A VHFD egerekben BzA-kezelés hatására javult a glükóz-tolerancia, de az éhomi 

vércukorszint nem változott. A krónikus BzA kezelésnek nem volt hatása a NO 

biológiai hozzáférhetőségére az aortában, és a zsírszövet gyulladásos markereire sem. 

A BzA-kezelés a HFD állatokban is javította a glükóz-toleranciát. A BzA 

csökkentette továbbá az éhomi vércukorszintet, a testsúlyt és a magas koleszterin szintet 

anélkül, hogy túlzott oxidatív stresszt okozott volna. A BzA-kezelés növelte az aortában 

a NO termelését.  

Az orálisan adagolt BzA késleltette a hiperglikémia kialakulását db-/- egerekben. 

A BzA csökkentette mind a táplálék, mind a folyadékfelvételt és növelte a 

testsúlygyarapodást. Ez utóbbi összhangban van az aminnak a zsírsejtek inzulin-

rezisztenciájára gyakorolt hatásával. A BzA ezen kívül növelte az aortában a NO 

termelését, nem okozott túlzott oxidatív stresszt, nem befolyásolta a szubkután fehér 

zsírszövet gyulladásos markereit. 

Nagyon magas SSAO aktivitást mértünk emberi zsírszövetben az egér 

zsírszövetben mért szintekhez képest. Vizsgálataink az emberi zsírszöveten azt 

mutatták, hogy a BzA egyedül is képes a zsírszövetre hatni a H2O2-termelésen keresztül, 

serkentve a glükóz transzportot, valamint gátolva a lipolízist. Összefüggést találtunk az 

amin indukálta H2O2-termelés, az antilipolitikus hatás és a glükózfelvétel között. A 4-

fenil-butilamin és a 3-(4-metil-tiofenil)-propilamin SSAO-tól független antilipolitikus 

hatással rendelkezik. Igazoltuk, hogy a Szubsztrát-B elnevezésű vegyület jobb SSAO-

szubsztrát, mint a BzA. 
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Kövekeztetések 

Az SSAO szubsztrátok inzulinszerű hatásait in vivo és in vitro már korábban 

leírták. Az SSAO így került az érdeklődés középpontjába, mint lehetséges célpont a 

cukorbetegség kezelésében.  

Megmértük az egér zsírszövet-homogenizátum SSAO-függő H2O2-termelését. 

Elsőként írtuk le a zsírszövet in vitro SSAO-függő H2O2 termelését exogén aminok 

hozzáadása nélkül, ami endogén aminok oxidációjával valósulhat meg. 

Kimutattuk, hogy a fehér zsírszövet SSAO aktivitása kizárólag a szubkután 

zsírtartalékokban emelkedett 2-es típusú diabéteszes állatokban (HFD és db). Az SSAO 

aktivitás változatlan maradt a testtömeg-csökkenés ellenére éheztetett állatokban. Ez az 

eredmény pontosítja a korábbi eredményeket, amelyek a szolubilis SSAO aktivitás 

változásaira korlátozódnak diabéteszes állapotokban. 

Izolált rágcsáló zsírsejteken végzett kísérleteink rávilágítottak arra, hogy a 

sejteknek az amin szubsztrát mellett szükségük van vanadátra az antilipolitikus, 

lipogenikus és glükózfelvételt stimuláló hatáshoz; az SSAO genetikai kiütése gátolta 

ezeket a BzA + V által létrehozott inzulinszerű hatásokat, tehát ezek legalább részben a 

BzA oxidációjának következményei. 

A BzA egyszeri injekciója növelte a glükóz-toleranciát egerekben; vanadáttal 

együtt adagolva ezen paraméter további változását nem figyeltük meg. 

Az ismételt BzA injekciós kezelés csökkentette az 1-es típusú diabéteszes 

patkányok vércukorszintjét. A vese endothel-funkciója csak vanadát egyidejű adagolása 

esetében javult. Ez utóbbi inkább a megnövekedett NO-termelés hatására, semmint a 

csökkent NO-metabolizmus miatt jött létre. 

Az orálisan adagolt BzA javította a glükóz homeosztázist három inzulinrezisztens 

modellen: VHFD- és HFD-indukált, valamint genetikai elhízásos db-/- egerekben. Az 

anti-hiperglikémiás hatásért felelős lehet: 1) a BzA oxidációja a zsírszövetben, amely 

fokozza a glükóz felhasználását és 2) a BzA centrális, étvágycsökkentő hatása. Ezek a 

modelltől függően eltérő mértékben érvényesülnek in vivo. A BzA kezelésnek egyik 

esetben sem volt káros hatása a NO hozzáférhetőségére, sőt, a HFD és db-/- 

modellekben, ahol a BzA kezelés csökkentette az éhomi vércukorszintet, az aorta nitrit-

koncentrációja is megnövekedett, ami fokozott NO termelésre utal. A BzA oxidálódhat 

a plazmában, az érfalban, vagy akár a fehér zsírszövetben. Az utóbbi szövetben nagyon 
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nagy az SSAO expressziója és enzimaktivitása, különösen a túlsúlyos rágcsálókban. 

Mindez azt sejteti, hogy az orálisan adagolt BzA inzulinszerű hatásait a fehér 

zsírszövetben fejti ki. 

A cukorfelvétel, vagy antilipolízis, valamint az SSAO-függő H2O2-termelés 

közötti korrelációra épülő kísérleti összeállításunkkal kimutattuk, hogy a Szubsztrát-B 

elnevezésű vegyület jobb SSAO szubsztrát, mint a BzA. A tesztrendszer képes kizárni 

azokat az aminokat, amelyeknek a zsírsejtek metabolizmusára SSAO-független hatásuk 

van. 

Jelen eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az SSAO-szubsztrátok 

lehetséges anti-hiperglikémiás szerek, melyek további preklinikai és klinikai vizsgálata 

indokolt. 
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Summary 
PhD thesis, Prepared by: Zsuzsa Iffiú-Soltész 

Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest 
INSERM U858, Paul Sabatier University, Toulouse 

Supervisors: Prof. Dr. Éva Szökő and Dr. Christian Carpéné 

Obesity and diabetes are serious public health problems in developed countries 

and considerable efforts are put in the development of drugs improving impaired 

carbohydrate metabolism. Semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) may be a 

possible target. The enzyme catalyzes the oxidation of primary amines. SSAO is highly 

expressed in white adipose tissue (WAT) and in the vasculature. It has been found that 

its soluble form in plasma is an independent cardiovascular risk factor in diabetes. 

However, the administration of exogenous SSAO substrates has been shown to reduce 

hyperglycemia in diabetic animals. Hydrogen peroxide formed during the enzyme 

reaction has been proven responsible for such effect. However, this reactive oxygen 

species may contribute to vascular complications of obesity and diabetes, as well. 

Our aim was to explore the implication of SSAO substrates on certain parameters 

of diabetes and obesity. We investigated the influence of WAT extension (in obesity 

and fasting) on its SSAO content. We have analysed the insulin-like actions of 

benzylamine (BzA), an exogenous substrate of SSAO, in vitro and in vivo. Furthermore, 

being aware of the dual action of SSAO in diabetes, we also studied the effect of long-

term BzA treatment on glucose handling and on putative vascular complications. Then, 

we tested SSAO substrate candidates in human adipocytes. 

SSAO activity was higher in subcutaneous WAT of obese than lean mice. BzA 

injection was effective alone to improve glucose homeostasis in type 1 and type 2 

diabetic animals. Chronic BzA injections also improved endothelial function of diabetic 

rats when vanadate was simultaneously administered. Chronic oral administration of 

BzA improved glucose homeostasis in three mouse models of insulin-resistance. In such 

conditions, we did not observe any adverse effect of hydrogen peroxide. Moreover, 

increased aorta nitrite concentration, indicative of NO production, accompanied the 

reduction of fasting plasma glucose levels. In keeping with this, we have set up a 

pharmacological screening, based on human adipocytes, which allowed the detection of 

better SSAO substrates than BzA. The results obtained in obese and diabetic models 

thus confirmed the beneficial metabolic action of BzA and encouraged us to propose 

SSAO substrates as possible anti-hyperglycemic drug candidates. 
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Összefoglalás 
PhD doktori értekezés, Készítette: Iffiú-Soltész Zsuzsa 

Gyógyszerhatástani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 
INSERM U858, Paul Sabatier Egyetem, Toulouse 

Témavezetők: Prof. Dr. Szökő Éva and Dr. Carpéné Christian 

Az elhízás és a cukorbetegség a fejlett országokat súlyosan sújtja, ezért jelentős 

összegeket fordítanak olyan gyógyszerek fejlesztésére, amelyek a megváltozott 

szénhidrát-metabolizmust célozzák helyreállítani. Az egyik ígéretes célpont a 

szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz (SSAO). Az SSAO primer aminokat oxidál és 

nagy mennyiségben található a zsírsejtekben és az erekben. Igazolták, hogy a plazma 

SSAO független kardiovaszkuláris kockázati tényező cukorbetegségben. Ugyanakkor az 

SSAO szubsztrátjaival sikerült csökkenteni a hiperglikémiát diabéteszes 

állatmodellekben. A hatásért a reakció során felszabaduló H2O2-t tartják felelősnek. 

Másfelől ez a szabadgyökök keletkezéséhez vezető anyag hozzájárulhat az elhízás és a 

cukorbetegség vaszkuláris komplikációinak kialakulásához is. 

Célul tűztük ki az SSAO szubsztrátok elhízás és cukorbetegség egyes paraméte-

reire gyakorolt hatásának vizsgálatát. Az elhízás és éhezés hatását vizsgáltuk a különbö-

ző lokalizációjú zsírszövetek SSAO aktivitására. Megvizsgáltuk az SSAO egyik exogén 

szubsztrátjának, a benzilaminnak (BzA) inzulinszerű hatásait in vitro és in vivo. Továb-

bá, tudtában az SSAO kettős hatásának diabéteszben, nyomon követtük a hosszútávú 

BzA kezelés hatásait a glükóz háztartásra, valamint a vaszkuláris komplikációkra. Vé-

gül néhány új SSAO szubsztrát-jelölt molekula hatásait vizsgálatuk emberi zsírsejteken. 

Az elhízott egerek bőr alatti zsírszövete emelkedett SSAO aktivitást mutat. 

Diabéteszes állatok (1-es és 2-es típus) glükóz háztartásának helyreállításához a s.c. 

BzA kezelés önállóan elegendő. A krónikus s.c. BzA kezelés vanadáttal kombinálva az 

endoteliális funkciót is javítja diabéteszes patkánymodellen. A krónikus per os BzA 

kezelés javítja a glükóz homeosztázist három inzulinrezisztens egérmodellen. Ezen 

körülmények között nem figyeltünk meg semmilyen H2O2-eredetű mellékhatást. 

Ráadásul az éhomi vércukorszint csökkenését az aortában mért emelkedett nitrit-

koncentráció kísérte, amely fokozott nitrogén monoxid termelésre utal. A humán 

zsírsejteken tesztelt vegyületek között egy bizonyult a BzA-nál jobb szubsztrátnak. 

A fenti eredmények megerősítették a BzA-kezelés kedvező hatását a szénhidrát 

anyagcserére, ami arra sarkall bennünket, hogy az SSAO szubsztrátjait lehetséges anti-

hiperglikémiás gyógyszerjelölt molekuláknak tekintsük. 
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Résumé 
Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université 

Présentée et soutenue par: Zsuzsa Iffiú-Soltész 
Département de Pharmacodynamie, Université Semmelweis, Budapest 

INSERM U858, Université Paul Sabatier, Toulouse 
Directeurs de thèse: Pr. Éva Szökő & Dr. Christian Carpéné 

L’obésité et le diabète sont de sérieux problèmes de santé dans les pays 

développés. Le développement de médicaments qui pourraient normaliser un 

métabolisme glucidique alteré est donc une grande nécessité actuelle. L’amine oxydase 

sensible au semicarbazide (SSAO) semble être une cible d’intérêt pour améliorer 

l’homéostasie glucidique. Cette enzyme oxyde les amines primaires. Elle est fortement 

exprimée dans le tissu adipeux blanc (WAT) et dans les vaisseaux. Sa forme circulante 

est un facteur indépendant des complications cardiovasculaires du diabète et de 

l’obésité. Cependant, l’administration des substrats exogènes de la SSAO réduit 

l’hyperglycémie des animaux diabétiques. Il a été montré que le peroxyde d’hydrogène 

formé pendant l’oxidation des amines par la SSAO tissulaire est responsable d’un tel 

effet. Pourtant, cette espèce reactive de l’oxygène, à forte dose, peut aussi contribuer 

aux complications de l’obesité et du diabète. 

Nous avons étudié l’influence des substrats de la SSAO sur certains paramètres de 

l’obésité et du diabète. Nous avons d’abord examiné l’influence de la masse du tissu 

adipeux blanc sur sa richesse en SSAO en la faisant varier expérimentalement (obésité 

et jeûne). Nous avons ensuite analysé les actions insulinomimétiques de la benzylamine 

(BzA), un substrat exogène de la SSAO, in vitro et in vivo. De plus, nous avons étudié 

l’effet de traitements à long terme par la BzA sur la tolerance au glucose et les 

éventuelles complications vasculaires. Enfin, nous avons testé des molécules nouvelles, 

substrats potentiels de la SSAO sur des adipocytes humains. 

L’activité de la SSAO augmente dans le WAT sous-cutané de souris obèses. 

L’injection de BzA améliore l’homéostasie glucidique des animaux diabétiques de type 

1 et 2. L’injection chronique de BzA améliore la function endothéliale de rats 

diabétiques si elle est effectuée simultanément avec du vanadate. L’administration 

chronique de BzA par voie orale améliore aussi la tolérance au glucose dans trois 

modèles de souris résistantes à l’insuline dans des conditions où nous n’avons pas 

observé d’effets délétères du peroxyde d’hydrogène. De plus, la concentration des 

nitrites augmente dans l’aorte, indiquant qu’une meilleure biodisponibilité du NO a 
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accompagné la réduction du glucose plasmatique. Ces résultats obtenus sur des rongeurs 

obèses et diabétiques ont confirmé l’action bénéfique de la BzA sur le métabolisme 

glucidique. En utilisant un système de criblage basé sur l’utilisation d’adipocytes 

humains, nous avons caractérisé quelques molécules plus efficaces que la BzA pour 

mimer les effets de l’insuline. L’ensemble de ce travail nous encourage à considérer les 

substrats de la SSAO comme de possibles médicaments antidiabétiques. 
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