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1.   BEVEZETÉS 
 

A kardiovaszkuláris betegségek rendkívül jelentős orvosi és szociális terhet jelentenek, 

mivel a fejlett országokban a leggyakoribb halálokok kardiovaszkuláris eredetűek. A 

kardiovaszkuláris mortalitás fő okozói az ateroszklerózis, az iszkémiás szívbetegség és 

a szívelégtelenség. Az utóbbi években előtérbe került az oxidatív stressz szerepe e 

betegségekben. Potenciálisan káros szabadgyökök folyamatosan kialakulnak az élő 

szervezetekben, de élettani körülmények között a védekező mechanizmusok – mint az 

antioxidáns molekulák (pl. glutation, E-vitamin, kén-hidrogén) vagy az antioxidáns 

enzimek (pl. szuperoxid-diszmutáz, kataláz, peroxidázok) – olyan egyensúlyhoz 

vezetnek, mely megakadályozza a szabad gyökök káros hatásait. Amikor ez a 

szabályozott egyensúly felborul – akár a szabad gyökök szintjének növekedése, akár a 

védekező mechanizmusok csökkent működése következtében – oxidatív stressz alakul 

ki. Az oxidatív stressz aktiválja a sejtmagban található poli(ADP-ribóz) polimeráz  

(PARP) enzimet, ami hozzájárul számos kardiovaszkuláris betegség (pl. ateroszklerózis, 

szívelégtelenség) kialakulásához. Ateroszklerózisban az oxidált LDL szintje a 

plazmában megemelkedett. Az oxidált LDL számos oxidatív tulajdonságú vegyületet 

tartalmaz, melyek közül a 7-ketokoleszterollal (7K) kapcsolatban kimutatták, hogy 

mikroglia sejtekben képes a PARP-ot aktiválni. A PARP energiaigényes enzim, 

elsődleges működése a DNS-sérülések felismerése a sejtmagban és működése során 

NAD+-ot hasít nikotinamidra és ADP-ribózra, majd ADP-ribóz polimereket helyez 

sejtmagbeli fehérjemolekulákra. A folyamat eredményeképpen az intracelluláris  NAD+ 

és ATP szintek jelentősen csökkennek, ami károsodott sejtfunkcióhoz és sejthalálhoz 

vezet. Újabb vizsgálatok felvetik az oxidánsok által kialakult sejthalál folyamatában a 

mitokondriális diszfunkció és a mitokondriális eredetű sejthalál faktorok (pl. apoptózis 

indukáló faktor, AIF) szerepét és a PARP potenciális szerepe ezekben a folyamatokban 

is felmerült. Más, az oxidatív stressz patomechanizmusát vizsgáló kísérletekben 

megállapítást nyert, hogy az antioxidáns hatású kén-hidrogén (H2S) a szervezetben 

endogén módon képződve másodlagos hírvivőként – a nitrogén-monoxidhoz hasonlóan 

– számos élettani folyamatot befolyásol, ami felvetette esetleges kardioprotektiv 

szerepét. 
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2.   CÉLKITŰZÉS  
 

Az értekezés fő célja a poli(ADP-ribóz) polimeráz és a kén-hidrogén szerepének 

további felderítése oxidatív stresszel összefüggő kardiovaszkuláris betegségek 

modelljeiben. A specifikus célok a következőek voltak:  

 

1. A 7-ketokoleszterin potenciális hatásainak tisztázása az endoteliális poli(ADP-

ribóz) polimeráz aktivitására és az endotélfüggő vazorelaxációra. 

 
2. A poli(ADP-ribóz) polimeráz szerepének vizsgálata a szívelégtelenség 

aortakonstrikciós modelljének patomechanizmusában. 

 

3. A kén-hidrogén szerepének és hatásmechanizmusának vizsgálata miokardiális 

iszkémia-reperfúziós sérülésben. 
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3.   MÓDSZEREK 

 

3.1. Kísérletek a 7-ketokoleszterol szerepével kapcsolatban  

 

Az elsődleges oxiszterol 7-ketokoleszterol endoteliális PARP enzimre  és endotélfüggő 

relaxációra vonatkozó hatásainak felderítéséhez mind in vitro, mind in vivo kísérleteket 

is alkalmaztunk. Kísérleteink első részében HUVEC sejtekben mértük a PARP-

aktiváció mértékét különböző koncentrációjú 7-ketokoleszterol hatására (2-20 μg/ml). 

BALB/c egereket 1 hétig kezeltünk 7-ketokoleszterollal (10mg/kg/nap, sc) vagy 

vehikulummal. Egy másik vizsgálatsorozatban az egerekből származó 

aortaszegmentumokat 7K-val (90 μg/ml) vagy vehikulummal inkubáltuk 2 órán 

keresztül, majd megmértük az endotélfüggő relaxáció mértékét. Mindkét 

vizsgálatsorozatot elvégeztük 1g/kg butionin-szulfoximin (BSO) adása mellett is, mely 

a γ-glutamilcisztein szintáz gátlószere, azaz csökkenti az antioxidáns kapacitást. Az 

állatokból származó aortaszegmentumokon izometriás összehúzodást vizsgáló 

funkcionális méréseket és PAR-immunhisztokémiát vegeztünk el. 

 

3.2. Kísérletek a PARP szívelégtelenségben játszott szerepével kapcsolatban 

 

A PARP enzimnek a szív szerkezeti átépülésében és a szívelégtelenségben játszott 

szerepének vizsgálatához aorta-konstrikciót (TAC) hoztunk létre az ér transzverzális 

szakaszán. Hím, C57BL/6, PARP-/- és vad típusú (PARP+/+) egereket ketamin (65 

mg/kg) és xilazin (5 mg/kg) keverékével elaltattuk, majd a mellkast a második 

bordaközben megnyitottuk. Az aortaív lekötése az a. innominata és a bal a. carotis 

communis között 27G tű melléhelyezésével és 7-0-ás  fonallal történt preparáló 

mikroszkóp segítségével, majd a tűeltávolítása után egy 0,4mm átmérőjű szűkület 

alakult ki. Az egereket a műtétet követő 9. héten (PARP-gátlóval végzett kísérletek), 

valamint a 29. héten (PARP-/- vs vad típus) vizsgáltuk. Az előbbi csoportban az állatok 

egy csoportja vagy az izoindolinon alapú INO-1001 PARP-gátlót (30mg/kg/nap, per 

os), vagy vehikulumot kapott 9 héten át a műtét után. A kísérletek e szakaszának végén 

az állatokat ketamin/xilazin keverékkel túlaltattuk, majd a mellkas megnyitása mellett 

megvizsgáltuk a pleurális folyadék esetleges jelenlétét. Ezt követően eltávolítottuk a 
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szív, tüdő és máj szerveket és tömegüket megmértük. Egy másik kísérletsorozatban 

C57BL/6 egereken elvégezve az aortakonstrikciót INO-1001-el kezeltük az állatokat és 

plazma-, valamint szívmintákat vételeztünk 1 és 9 hét után, majd magasnyomású 

folyadékkromatográfiával megmértük az INO-1001 koncentrációját a mintákban (n= 

5/csoport). A spontán elhunyt állatok szerveit boncolás során eltávolítottuk. Ezekben az 

állatokban a halál okának szívelégtelenséget tekintettünk, amennyiben pleurális 

folyadék gyülemlett fel, és a tüdő testtömegre viszonyított tömege megnövekedett.  A 9. 

héten a hemodinamikai terhelés ellenőrzésére szívfunkcióméréseket készítettünk. A 

szívmintákon további vizsgálatokat végeztünk: kollagén festést, PAR és AIF 

immunhisztokémiát, valamint Western blotot. Az INO-1000 PARP-gátló hatását izolált 

szívizomsejtkultúrában is megvizsgáltuk. 

 

3.3. Kísérletek a H2S miokardiális iszkémia-reperfúziós sérülésben játszott 

szerepével kapcsolatban 

  

A H2S miokardiális iszkémia-reperfúziós sérülésben játszott lehetséges szerepének 

vizsgálatához számos modellt alkalmaztunk: (1) in vivo miokardiális iszkémia-

reperfúzió modell C57BL/6 és αMHC-CGL transzgenikus (fokozott mértekben H2S-t  

szintetizáló) egértörzsek alkalmazásával, majd további kísérletek az in situ, illetve az 

eltávolított szíveken; (2) in vitro vizsgálatok szívizomsejtekből származó 

mitokondriumokon; (3) in vitro vizsgálatok szívizomsejteken. Az első modellben az 

állatok altatása ip Na-pentobarbitál (50 mg/kg) és ketamin (60mg/kg) keverékének 

segítségével történt, majd az állatokat a hátukon fektetve elhelyeztük a 

praparálóasztalon. Középvonali metszéssel a sternum mentén feltártuk a mellkast, majd 

thorakotómiát hoztunk létre a középvonaltól balra hőkauteres eljárással. A 2. és 3. borda 

kauterezésével egy kb. 1 cm-es nyílást hoztunk létre. A bal koszorúér felkeresése után 

egy kis PE-10-es csövet helyeztünk el az érrel párhuzamosan, majd 7-0-ás fonalat 

húztunk át alattuk BV-1 tű segítségével, majd és elkötöttük a koszorúeret úgy, hogy a 

PE-10-es cső és a fonal nyomása teljesen elzárta azt, ami a bal kamrát iszkémiássá tette. 

Az iszkémiát a bal kamra cianózisa igazolta. Az iszkémiás periódus alatt a sebészi 

metszést parafilmmel fedtük be a kiszáradás eelkerülése érdekében. A koszorúeret 45 

perc után felengedve reperfundáltuk a bal kamrát, és ezzel egyidőben 50 μg/kg H2S-t 
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juttattunk a bal kamra lumenébe, majd zártuk a sebészi feltárást. A továbbiakban a 

következő vizsgálatokat végeztük el a szívmintákon: H&E festés, Evan’s kék, TTC 

festés, MPO esszé, IL1β, TNF-α, IL-10 ELISA vizsgálatok, TUNEL esszé és Western 

blot. E kísérletek mellett izolált, szívizomsejt eredetű mitokondriumokon in vitro 

hypoxia esszé alkalmazásával vizsgáltuk a mitokondriális légzést, valamint 

szívizomsejteket használtunk a kaszpáz-3 aktivitás mérésére.   

 

3.4. Felhasznált anyagok  

 

A fenantridin alapú PJ34 és az izoindolinon alapú INO-1001 PARP gátlók az Inotek 

Pharmaceticals Corporaton-től (Beverly, MA) származtak. A PJ34 feloldása a HUVEC 

sejtekhez alkalmazott M199 médiumban történt, míg az INO-1001 5% dextróz oldatban 

készült, amit 100x-os mértékben higítottunk vízzel. A kén-hidrogén készítmény 

(gyógyszeripari név: IK-1001) a H2S vizes oldata, mely neutrális pH-jú és izoozmoláris. 

A készítményt az Ikaria Inc. (Seattle, WA) készitette H2S gáz felhasználásával. A zárt, 

H2S-t tartalmazó ampullák közvetlenül a kísérletek elvégzése előtt kerültek felnyitásra, 

majd a szükséges hígítás Krebs oldatban történt. Minden további anyag kereskedelmi 

forrásból került beszerzésre.  

 

3.5. Statisztika 
 

Az eredmények jelölése: átlag ± SEM vagy SD (a 7-ketokoleszterollal kapcsolatos 

kísérletek esetén). A statisztikai elemzést JMP 5.1 statisztikai szoftverrel végeztük 

Student t-teszt,  ANOVA és post hoc Dunnett tesztek alkalmazásával. A 0,05-nél kisebb 

p értékeket szignifikánsak tekintettük. 
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4.   EREDMÉNYEK 

 

4.1. A 7-ketokoleszterin hatásai az endoteliális poli(ADP-ribóz) polimerázra és az 

endotélfüggő vazorelaxációra. 

 
A 7-ketokoleszterol dózisfüggően aktiválta a PARP enzimet HUVEC sejtekben. Az 

aktivitás-növekedés BSO hozzáadása mellett még kifejezettebb volt (1A ábra). Az 

eredmények további elemzése azt mutatta, hogy 20 μg/ml 7K közel azonos mértékű 

PARP-aktivációt képes létrehozni, mint 0,05 mM H2O2, és ez a hatás gátolható PJ34 

PARP inhibitorral, valamint L-NAME nem szelektív NOS-inhibitorral (1B ábra). 

 

 

 

 
 
1. ábra   A 7-ketokoleszterol-
kezelés dózisfüggően aktiválja a 
PARP enzimet HUVEC sejtekben. 
(A) A hatás további elemzése azt 
mutatta, hogy BSO előkezelés 
növelte az aktivációt, ami a 7K 
oxidáns hatására utal. (B) A 7K által 
létrehozott PARP aktiváció a H2O2 
hatására kialakulóval összemérhető 
volt. A kialakuló PARP aktiváció 
gátolható volt PJ34 PARP gátlóval 
és L-NAME NOS-inhibitorral. 
(átlag±SD) 



Az érszegmentumokon végrehajtott vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy nem volt 

különbség az acetil-kolinra kialakuló relaxációs válaszban sem a szubkután 7K kezelés 

után, sem az érkádakban történő 7K inkubáció után, és BSO hozzáadása esetén sem 

alakult ki különbség a kontrollcsoporthoz képest. A sejtmagok PAR-immunfestése 

alapján az érfal endotélsejtjeinek PARP aktivitása nem mutatott szignifikáns 

különbséget a vizsgált csoportok között.  

 

4.2. A poli(ADP-ribóz) polimeráz elősegíti a szív szerkezeti átépülését és 

pumpafunkció-zavarát egerek aortakonstrikciós szívelégtelenség modelljében  

 

Az aortakonstrikción átesett állatok teljes mortalitása nem különbözött az INO-1001-

kezelt és vehikulum-kezelt csoportok között. Az álműtött állatok között nem volt 

mortalitás. A 72 vehikulum-kezelt aortakonstrikciós állat közül 45, a 61 INO-1001-

kezelt aortakonstrikciós állatból 32 halt meg a 9. hét előtt.  A posztmortem vizsgálatok 

alapján az előbbi csoportban 21 állat (29,2%), az utóbbi csoportban 11 (18,1%)  

pusztult el szivelégtelenségben. Ezek az állatok jelentős pleurális 

folyadékfelhalmozódással, tüdőödémával (tüdő nedves tömeg: 400,1 ± 29,6 mg, 

tartomány: 189–782 mg), és súlyos szívhipertrófiával (szívtömeg 216 ± 12,7 mg, 

tartomány 135–451,8 mg) rendelkeztek. 

Az INO-1001 kezelés megakadályozta a fokozott nyomásterhelés révén kialakuló 

kontraktilitás-csökkenést az aortakonstrikciós csoportokban, noha a két a. carotis 

communis közötti nyomásgrádiens azonos volt a vehikulum-kezelt állatokban (51,2 ± 

5,1 Hgmm) és az INO-1001 kezelt csoportban  (50,2 ± 9,5 Hgmm). A vehikulum-kezelt 

állatok szívének hemodinamikai vizsgálata az álműtött állatokéhoz képest 22%-os 

csökkenést mutatott a maximális dP/dt és 14%-os csökkenést a minimális dP/dt 

értékeket tekintve.  

Az aortakonstrikciós csoportban lévő állatok szívtömege szignifikánsan különbözött a 

kísérletek végén az álműtött állatokétól. A vehikulum-kezelt csoport tibiahosszra 

standardizált szívtömege (HW/TL) 100,5%-kal emelkedett. Ezzel ellentétben az INO-

1001-kezelt csoportban a HW/TL arány szignifikánsan alacsonyabb mértékben, csak 

39,0%-kal emelkedett (2A ábra). A PARP-/- egerekben a szívtömeg/tibiahossz 23,2%-
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kal emelkedett, ami szignifikánsan alacsonyabb értéknek adódott a PARP+/+ csoportban 

megfigyelhető szívhipertrófiánál (2B ábra). 

 

      

2. ábra   Az aortakonstrikciós (TAC) egerekben csökkent mértékű hipertrófia alakul ki 
a nyomásterhelés hatására: (A) PARP inhibitor INO-1001 jelenlétében; (B) PARP-/- 
egerekben. (átlag±SEM) *, p < 0,05 vs megfelelő álműtött csoport. †, p < 0,05 INO-
1001-kezelt/ PARP-/- vs vehikulum-kezelt/vad típusú aortakonstrikciós csoport  
 

 

A vehikulum-kezelt aortakonstrikciós állatok szívmintáinak kollagénfestése jelentős 

intenzitást mutatott, ami szignifikánsan kevésbé jelent meg az INO-1001-kezelt csoport 

szívmintáiban. 

Az INO-1001 plazmakoncentrációja a 9. héten 1,24 ± 0,96 μM (n = 4) volt, azonban az 

1. héten még csak  0,27 ± 0,12 μM-nek adódott, ami az orálisan bejuttatott INO-1001 

plazmakoncentrációjának fokozatos kialakulását mutatja. A szívmintákban kapott 

eredmények hasonló tendenciát mutatnak: az első héten 0,18 ± 0,09 μM, míg a 9. héten 

0,41 ± 0,12 μM koncentrációértékeket kaptunk. 

A szívizomsejteken végzett kísérleteink eredményei szerint 1 μM INO-1001 teljes 

mértékben gátolta a hidrogén peroxidra kialakuló PARP aktivációt (n = 4). Ennél 10x 

kisebb koncentrációban is (0.1 μM INO-1001) 56 ± 7%-kal csökkent  a PARP aktiváció 

mértéke (p< 0,05, n = 4). 

A krónikus nyomásterhelésre kialakuló esetleges PARP-aktiváció vizsgálatára PAR és 

AIF immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk az 1., a 4. és a 9. héten leölt állatok 

szívmetszeteiből. A nyomásterhelés PARP-aktiváció-növekedést okozott, ami az első 
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héten érte el maximumát. A PARP-aktiváció az INO-kezelt állatokban a 4. hétre 

visszatért a normálértékre, ellenben a vehikulum-kezelt állatokéval. Ennek megfelelő 

eredményeket kaptunk az AIF transzlokációval kapcsolatban, amely csúcsát szintén az 

első héten érte el, majd mindkét csoportban csökkent, de az INO-1001-kezelt állatokban 

a vehikulum-kezeltekkel ellentétben a 4. hétre teljesen visszatért a kezdeti értékre. Ezt a 

jelenséget sejekt kompartmentjeinek szétválasztása után Western blottal is igazoltuk. 

 

 

4.3. A kén-hidrogén a mitokondriális funkció megőrzése útján csökkenti a 

miokardiális iszkémia-reperfúziós sérülést  

 

Az infarktus méretének számításához Evans kéket és 2,3,5-trifeniltetrazólium kloridot 

(TTC) alkalmazva az 50 μg/kg kén-hidrogénnel kezelt csoportban az infarktusméret és a 

teljes veszélyeztetett terület aránya (INF/AAR) 51%-kal csökkent. 

A kísérleteinkben alkalmazott egereken az infarktusmodell kialakítása előtt egy héttel, 

majd a 45 perces iszkémia után 72 órával ultrahangos vizsgálatot végeztünk. A  

reperfúzió kezdetén kén-hidrogénnel kezelt (50 μg/kg, iv) csoportban nem találtunk 

szignifikáns különbséget a kiindulási balkamra-paraméterekhez képest [bal kamrai 

végdisztolés átmérő (LVEDD) és bal kamrai végszisztolés átmérő (LVESD)]. Ezzel 

ellentétben a vehikulum-kezelt csoportban szignifikáns mértékben megemelkedett mind 

az LVEDD, mind az LVESD értéke az infarktusmodellt követően. A további 

ultrahangos elemzés  rámutatott, hogy míg a vehikulummal kezelt állatok frakcionális 

rövidülése 44%-kal csökkent, addig a H2S-kezelt állatoké szignifikánsan kisebb 

mértékben, csak 21%-kal lett kisebb mértékű (3A ábra). Ezzel párhuzamosan a 

vehikulummal kezelt állatok ejekciósfrakció-értéke 39%-kal csökkent, míg a H2S-kezelt 

állatoké szignifikánsan kevésbé, 18%-kal maradt el a kiindulási értéktől (3B ábra). A 

csoportok között nem volt szignifikáns különbség a szívfrekvencia tekintetében sem a 

kiindulási állapotban, sem az infarktusmodell után.  
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3. ábra  A balkamrai ultrahangvizsgálat eredményei. (A) Százalékos frakcionális 
rövidülés miokardiális infarktus előtt (PRE) és után (POST). Infarktus után a H2S-
kezelt csoport szignifikánsan jobb értéket mutatott a vehikulummal kezelt csoporthoz 
képest. (B) Százalékos ejekciós frakció miokardiális infarktus előtt (PRE) és után 
(POST). Infarktus után a H2S-kezelt csoport szignifikánsan jobb értéket mutatott a 
vehikulummal kezelt csoporthoz képest. (*, p<0,05, **, p<0,01, ***, p<0,001 vs PRE). 
(Az oszlopokban található számok az elemszámot jelölik.) 
 

 

 

A reperfúzió után 24 órával készült hematoxilin-eozinnal festett szívmetszetek 

szövettani elemzése azt mutatta, hogy a kén-hidrogénnel kezelt csoportban csökkent a 

neutrofil infiltráció mértéke, a nekrózis és a vérzés a vehikulumot kapott csoport 

mintáihoz képest. A neutrofil infiltrátum kvantitatív elemzéséhez megmértük a 

mieloperoxidáz (MPO) mennyiségét 4 órával a reperfúzió után. A H2S-kezelt állatok 

MPO-aktivitása 26%-kal, szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult a vehikulum-kezelt 

csoportéhoz képest. A fehérvérsejtek intravitális vizsgálata azt mutatta, hogy a kén-

hidrogén teljes mértékben gátolta a trombin-indukálta fehérvérsejt-endotélium 

kölcsönhatásokat. 

A fő citokinek ELISA vizsgálata azt mutatta, hogy 45 perc iszkémia/4 óra reperfúzió 

után a kén-hidrogén gátolta az IL-1β szint szignifikáns emelkdését (206± 21 vs 185 ± 26 

pg/mg protein), noha a vehikum-kezelt csoportban e citokin szintje jelentős mértékben, 

több mint kétszeresére emelkedett (390 ± 90 pg/mg protein). A TNF-α és IL-10 

citokinek esetében nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. 
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További kísérleteinkben egérszívből izolált mitokondriumok oxigénfogyasztását 

vizsgáltuk. Kén-hidrogén különböző koncentrációit (1–50 μM) jutattuk egy lezárt, 

mitokondriumokat tartalmazó kamrába, ahol az O2-fogyasztást Clark-elektróddal 

mértük. A kén-hidrogén dózisfüggően csökkentette az oxigénfogyasztást: 1 μM = 7%, 

10 μM = 63%, 25 μM = 86%, 50 μM = 95%. Ezt követően frissen izolált szíveredetű 

mitokondriumokat hipoxiás körülményeknek vetettünk alá. A mitokondriumok 10 μM 

H2S jelenlétében jelentősen jobb oxigénfogyasztási rátát, tehát megtartottabb funkciót 

mutattak a 30 perces hipoxia után: 36 ± 2% a kezdeti értékhez képest a vehikum-kezelt 

csoportban, míg 67 ± 2% a H2S-kezelt mitokondriumok esetében. 

Az apoptotikus folyamatok vizsgálatához izolált szívizomsejteket 6 óra hipoxia/12 óra 

reoxigenációnak vetettünk alá. A kén-hidrogénnel a reoxigenáció kezdetekor kezelt 

csoportban szignifikánsan csökkent a kaszpáz-3 aktivitás a kontrollhoz képest. Egy 

másik kísérletünkben a 45 perces iszkémiát/4 óra reperfúziót elszenvedő egerek 

szívmintáit elemeztük TUNEL pozitív sejtmagokra vonatkozóan. A H2S-kezelt 

állatokban 59%-kal csökkent a TUNEL-pozitivitás a vehikulum-kezelt állatokéhoz 

képest. 

A kén-hidrogén hemodinamikai hatásainak vizsgálatához telemetrikus mérőeszközöket 

ültettünk be az állatokba, majd a vena femoralisba kén-hidrogént injektáltunk 

különböző dózisokban. A 10–500 μg/kg dózistartományban a kén-hidrogénnek nem volt 

szignifikáns hatása az artériás középnyomásra, de 1mg/kg dózis esetén egy rövid 

(átlagosan 7,4 s), szignifikáns, 37%-os csökkenést (102.4 ± 2.3 kiindulási értékről 64.6 

± 6.3 Hgmm) hozott létre, amit egy rövid hipertenzió követett. A kén-hidrogén nem volt 

hatással a szívfrekvenciára a 10–100 μg/kg dózistartományban. 

Eredményeink megerősítésére kísérleteink egy részét elvégeztük αMHC-CGL 

transzgenikus egereken. Ezekben az egerekben a cisztationin-γ-liáz enzim emelkedett 

expressziója révén méréseink alapján kétszeres mennyiségű kén-hidrogén 

felszabadulása jön létre, tehát endogén módon alakul ki emelkedett H2S szint. Az 

αMHC-CGL-Tg egereket és vad típusú kontrolljaikat 45perces iszkémia/72 óra 

reperfúziónak vetettük alá, majd infarktusméretüket Evans kék és TTC festésekkel 

vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatják, hogy az αMHC-CGL-Tg egerekben 47%-kal 

kisebb az INF/AAR arány a vad típusú kontrollokéhoz képest, ami alátámasztja aH2S 

jelentős szerepét. 
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5.   KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Összesített eredményeink megerősítik az oxidatív és nitrozatív stressz fontos szerepét a 

tanulmányozott betegségmodellekben. Adataink azt mutatják, hogy az oxidált LDL fő 

oxiszterol komponense, a 7-ketokoleszterol képes aktiválni a PARP enzimet 

endotélsejtekben, de endotéldiszfunkció létrehozására önmagában nem képes. Feltehető, 

hogy a 7-ketokoleszterol más, az oxidált LDL-ben megtalálható oxiszterolokkal 

közösen felelős e lipoproteinek endotél diszfunkciót kialakító hatásáért. Eredményeink 

azt is alátámasztják, hogy a PARP aktiváció jelentősen hozzájárul a krónikus 

szívelégtelenség aortakonstrikciós kísérletes modelljében kialakuló kardiovaszkuláris 

károsodások kialakulásához, és megerősíti a feltevést, hogy a PARP-gátlás egy új 

kísérletes módszert jelenthet a szívelégtelenség terápiájában. Végül, mind az exogén, 

mind az endogén eredetű H2S koncentráció-növekedés a reperfúzió során  csökkenti a 

miokardiális infarktus méretét. Ez a hatás feltehetően a miokardiális gyulladás 

csükkentésén és a normális mitokondriális funkció megtartásán alapul.  Ezek az 

eredmények megerősítik az oxidatív és nitrozatív stressz szerepének jelentőségét a 

vizsgált kardiovaszkuláris betegségekben, valamint új megközelítésekhez vezethetnek 

az ateroszklerózis, az iszkémiás szívbetegség és a krónikus szívelégtelenség 

terápiájában. 
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