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1. BEVEZETÉS 

 

  Molekulakönyvtárak szűrése élősejtes modelleken (cell-based high throughput 

screening, sejtalapú nagy áteresztőképességű molekulakönyvtárak szűrése) egy olyan 

hatékony eljárás, melynek során nagyszámú molekulakönyvtárak tesztelése („szűrése”) 

valósul meg betegségeket reprezentáló élősejtes modelleken. Az eljárás során sejtes 

környezetben citoprotektív molekulák kerülnek azonosításra, melyek előnyös irányba 

befolyásolják a betegségek patomechanizmusát. A gyógyszerkutatásnak ezen módja 

rendkívül költséghatékony és időmegtakarító. 

 Az elmúlt két évtizedben a gyógyszerkutatás nélkülözhetetlen részévé vált a 

molekulakönyvtárak szűrése élősejtes modelleken, mind gyógyszeripari, 

biotechnológiai és akadémiai területeken egyaránt. Az eljárás különféle 

molekulakönyvtárakat használ, valamint nagyteljesítményű robotizált és kifinomult 

automatizált  eszközökkel dolgozik. Citoprotektív, meghatározott kémiai szerkezettel 

rendelkező vezérmolekulák („leads”) azonosítása a cél, melyet azok optimalizálása és 

célmolekuláik részleges felderítése követ. A leghatékonyabb molekulának állatkísérleti 

és egyéb preklinikai-klinikai kipróbálása valósul meg, mielőtt új terápiás szerként 

jelenik meg a klinikai gyakorlatban. Ezenkívül a szűrési eljárás során azonosított 

citoprotektív molekulák kiválóan alkalmasak egyes biológiai folyamatok vizsgálatára is 

az alapkutatás területén. 

 A budapesti Semmelweis Egyetemhez tartozó CellScreen Alkalmazott Kutatási 

Központ az egyik működő egyetemi screening központ Magyarországon. Az elmúlt 3 

évben kutatócsoportunk sikeresen kifejlesztett három élősejtes modellt: in vitro akut 

miokardiális infarktus, akut tubuláris nekrózis és inzulin rezisztencia élősejtes 

modelljét. A cukorbetegségre jellemző endotél diszfunkció sejtes modellje jelenleg 

kidolgozás alatt áll. Körülbelül 20.000 molekula tesztelését végeztük el valamennyi 

modellünkön. A molekulák generikus és originális molekulakönyvtárakból származtak. 

Ezen utóbbiakat az AMRI Hungary (korábban ComGenex, AMRI USA leányvállalata) 

állította elő kombinatorikus kémia alkalmazásával. Doktori disszertációm kizárólag az 

1280 farmakológiailag aktív molekulából álló LOPAC generikus könyvtár teszteléséből 

nyert eredményeket foglalja össze. 



 3 

2. CÉLKITŰZÉS 

 

 Az értekezés fő célja egyetemi-kutatói környezetben, sejtes modelleken végzett 

molekulakönyvtárak szűrési eljárásának bemutatása, azon célból, hogy citoprotektív 

molekulákat azonosítsunk és/vagy generikus vegyületek új terápiás applikációját 

derítsük fel, illetve protektív ágensek hatásmechanizmusát vizsgáljuk. 

 

A specifikus célok a következők voltak: 

 

1. Kifejleszteni két élősejtes modellt: az in vitro sejtes alapú miokardiális és 

renális iszkémia-reperfúziós károsodást reprezentáló modelleket. 

2. Ezen modelleken 1280 farmakológiailag aktív molekulából álló LOPAC 

generikus könyvtár tesztelését végezni, az élősejtes modellek validálása 

és citoprotektív molekulák azonosítása céljából. 

3. Végül a szűrési eljárással nyert citoprotektív ágensek 

hatásmechanizmusainak felderítése és jobb megismerése szerepelt 

céljaink között.  
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3.  MÓDSZEREK 

 

3.1. Sejttenyésztés 

 

 H9c2 embrionális patkány szívizom és NRK normál patkány vese sejtvonalakat 

használtunk, melyeket DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium, Biochrom) 

mediumban tenyésztettünk. A sejtkultúra médium 10 % fötális szarvasmarha szérumot 

(FBS, Invitrogen), 4mM glutamint, valamint 100 IU/ml penicillint és 100 µg/ml 

streptomicin antibiotikumot tartalmazott.  

 Az élősejtes miokardiális reperfúziót reprezentáló modellünkben, a H9c2 

sejteket 96-lyukú szövettenyésztő plate-en tenyésztettük és felhasználásig 37 ºC-on, 

5%-os CO2 tartalmú termosztátban tartottuk. 7 nap eltelte után a kardiomiociták 

kellőképpen differenciálódtak és szívizomsejtekre jellemző morfológiát mutattak. A 

kísérletünkben használt H9c2 sejtvonal passzázs száma 40 és 60 között változott. 

 Az élősejtes akut tubuláris nekrózist reprezentáló modellünkben az NRK sejteket 

három napig 96-lyukú szövettenyésztő plate-n tenyésztettük 37 ºC-on, 5%-os CO2 

tartalmú termosztátban. Ilyen körülmények között az NRK sejtek három nap elteltével 

tökéletesen konfluens monolayert alkottak és kísérletünk elvégzésére alkalmassá váltak. 

A kísérleteinkben használt NRK sejtvonal passzázs száma 10 és 25 között változott. 

 

3.2. LOPAC generikus könyvtár 

 

 Az 1280 farmakológiailag aktív molekulából álló LOPAC generikus könyvtár 

hatékony gyógyszervegyületeket tartalmaz a jelátvitel és neurobiológia terültén (pl. 

antibiotikumok, valamint apoptózisban, kálcium jelátvitelben, génszabályozásban és 

expresszióban, ion csatornák működésében, zsíranyagcserében, multidrug 

rezisztenciában, neurotranszmisszióban és foszforilációban szerepet játszó ágenseket). 

A molekulákat dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldottuk fel 10 mM-os koncentrációban, 

majd foszfát pufferolt sóoldattal (PBS, pH 7.4) hígítottuk. 0.5% végső DMSO 
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tartalommal alkalmaztuk a szereket kísérleteinkben. A LOPAC generikus könyvtár 

tesztelésekor („szűrésekor”) a szereket 3-30-50 µM végső koncentrációban alkalmaztuk. 

 

3.3. Felhasznált anyagok 

 

 A élősejtes miokardiális reperfúziós modellünkben a releváns poli-(ADP)-ribóz-

polimeráz (PARP) enzim inhibítort, PJ34-t a Calbiochem vállalattól, a bromo-APB és 

kloro-APB hidrobromid molekulák a Sigma-Aldrich Kft-től kerültek megvásárolásra. 

Valamennyi vegyületet dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldottuk és foszfát pufferolt 

sóoldatban (PBS, pH 7.4) hígítottuk. A DMSO végső koncentrációja egyik esetben sem 

haladta meg a 0.5%-t. 

 Az akut tubuláris nekrózis élősejtes modelljében használt adenozin, inozin, 

valamint különféle adenozin receptor antagonisták (CDPX, CSC, Alloxazin és MRS 

1523), agonista (IB-MECA), valamint adenozin-deamináz gátló, EHNA a Sigma 

Aldrich Kft-től kerültek megvásárolásra. Az adenozin-kináz gátló, ABT 702-t  és a 

PARP inhibítor, PJ34-t a Calbiochem vállalattól szereztük be. Az adenozin receptor 

antagonisták csakúgy, mint az A3-receptor agonista IB-MECA, az ABT 702 és a PJ34 

vegyületeket dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldottuk és foszfát pufferolt sóoldatban 

(PBS, pH 7.4) hígítottuk tovább úgy, hogy a DMSO végső koncentrációja egyik esetben 

sem haladta meg a 0.5%-t. EHNA-t desztillált vízben, még az adenozint és inozint 

glükózmentes DMEM médiumban oldottuk. 

 

3.4. Sejt viabilitási vizsgálatok 

 

3.4.1. MTT viabilitási vizsgálat 
 

Kolorimetrikus MTT, 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólium bromid, 

viabilitási vizsgálattal az életképes sejtek számát és arányát határoztuk meg. A végső 

koncentrációban 0.5 mg/ml MTT-t tartalmazó oldattal inkubáltuk a sejteket 37 ºC-on, 

5%-os CO2 termosztátban. H9c2 sejtek esetében 1 óráig, még NRK sejteknél 3 órás 

inkubációs időt alkalmaztunk. Végül a sejtek PBS-sel történő mosása után, a képződött 
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kék formazán kristályokat izopropanolban oldottuk fel. Az abszorbanciát 

spektrofotometriásan - Powerwave HT, (Biotek)  spektrofotométerrel - 570 mérési és 

690 referencia hullámhosszon határoztuk meg. Kalibrációs görbét készítettünk H9c2 és 

NRK sejtek különféle hígítási sorából, majd MTT átalakítási képességük függvényében 

mért abszorbancia értékekből Gen 5 szoftver segítségével határoztuk meg a 

sejtszámokat és a viabilitási értékeket.  

 

3.4.2. Alamar Blue viabilitási vizsgálat 

 

Alamar Blue viabilitási módszert csak az NRK vesesejtes akut tubuláris nekrózis 

modellünkben használtuk. Alamar Blue-t (resazurin, 7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-

10-oxide) 10 µg/ml végső koncentrációban alkalmaztuk és 37 ºC-on, 5%-os CO2 

tartalmú termosztátban inkubáltuk a sejteket 3 óráig. Majd megfelelő inkubációs idő 

eltelte után fluoreszencia értékeket Synergy2 (Ex/Em: 530/590nm) (Biotek, Winooski, 

VT) készülék segítségével határoztuk meg. NRK sejtek különféle hígítási sorából 

kalibrációs görbét készítettünk. Gen5 szoftver segítségével a kalibrációs görbe alapján a 

sejtek száma és a %-ban kifejezett túlélőképessége (viabilitás %) meghatározható volt. 

 

3.5. LDH citotoxikus vizsgálat 

 

 Az eltávolított 30 µl sejtkultúra felülúszót 100 µl frissen készített reagens 

oldattal kevertük el, mely 85 mM tejsavat, 1040 mM nikotinamid adenin dinukleotidot 

(NAD), 224 mM N-metilfenazonium-metil-szulfátot (PMS), 528 mM 2-(4-Iodofenil)-3-

(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolium kloridot (INT) és 200 mM Tris (pH 8.2) oldatot 

tartalmazott.  

 Az LDH enzimaktivitás mérése spektrofotometriásan történt, PowerWave HT 

(Biotek) spektrofotométer segítségével. Az enzimaktivitásra jellemző Vmax értékek 

meghatározására kinetikus mérést használtunk 492 nm hullámhosszon 15 percig, vagy a 

sejtkultúra plate-ket 15 percig inkubáltuk és azt követően végpontos mérést 

alkalmaztunk 492 nm hullámhosszon 690 nm-en mért háttérméréssel. LDH aktivitást 

Vmax értékekben határoztuk meg. Ennek mértékegysége kinetikus mérés esetén 
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(mOD/min), illetve végpontos mérés esetén delta OD (492-690nm) a pozitív kontroll és 

negatív, csak vehikulumot kapott kontroll csoportok esetében. 

 

3.6. További módszerek ’hit’ molekulák citoprotektív hatásainak 

vizsgálatára 

 

 Két élősejtes modellünkön (in vitro miokardiális infarktus és akut tubuláris 

nekrózist reprezentáló modellek) végzett LOPAC generikus könyvtár teszteléséből nyert 

’hit’ molekulák (APB-hidrobromid molekulák, adenozin és inozin) 

hatásmechanizmusainak vizsgálatára egyéb módszereket is alkalmaztunk. 

 APB-hidrobromid molekulák poli-(ADP)-ribóz-polimeráz enzim aktivitására 

gyakorolt hatásait PAR Western blot analízissel és sejtmentes környezetben direkt 

PARP-aktivitás mérésére szolgáló módszerrel vizsgáltuk. 

 Az adenozin és inozin citoprotektív hatásait NRK vesesejtes akut tubuláris 

nekrózis modellünkben adenozin receptor antagonisták és agonisták alkalmazásával 

vizsgáltuk. Ezenkívül az adenozin és inozin hatásmechanizmusában szerepet játszó nem 

receptoriális jelátviteli útvonalakat is kutattunk adenozin-deamináz és adenozin-kináz 

enzim inhibítorok segítségével. Végül a sejtek intracelluláris ATP tartalmát 

lumineszcens analízissel határoztuk meg. 
 

3.7. Statisztikai elemzés 

 

 Az eredmények több párhuzamos minta átlagát (± SEM) reprezentálják. Az adott 

átlagértékek összehasonlításához egy szempontos varianciaanalízist (ANOVA-t) illetve 

Tukey és Dunnett’s post hoc teszteket használtunk. Ezenkívül két csoport szignifikáns 

eltérését Student t-próbával határoztuk meg. A statisztikai kiértékelések során a 

különbségeket p<0.05 esetében tekintettük szignifikánsnak. EC50 értékeket nem lineáris 

regresszióval határoztuk meg. Statisztikai elemzéshez Graphpad Prism 5 szoftvert 

használtunk. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Szívizomsejtes miokardiális infarktus modell kidolgozása 

 

 A szívizom reperfúziós károsodása miokardiális infarktusban igen komplex, és 

gyakran modellezik in vitro fenntartott szív iszkémiás és reoxigenizált perfúziós 

vizsgálataival. Célkitűzéseink között elsőként szerepelt egy reprodukálható, 

szívizomsejtes miokardiális infarktus modell kidolgozása, melyen 1280 

farmakológiailag aktív molekulából álló LOPAC generikus könyvtár tesztelését 

végeztük el azon célból, hogy szívizomsejtes rendszerünket validáljuk és citoprotektív 

molekulákat azonosítsunk. A H9c2 embrionális patkány kardiomioblaszt sejtvonalat 

használtunk, mely szívizomsejtekre jellemző morfológiát mutatott megfelelő 

differenciációs idő eltelte után. Mivel a reperfúziós károsodást, melyet a szív iszkémiás 

periódusa előz meg, egy emelkedett oxidatív stressz jellemzi, ennek modellezésére a 

sejteknek hidrogén-peroxidot (H2O2) adtunk. Ez az ágens a szövetekben lebomlik és 

másodlagos oxidatív reakciók veszik kezdetét, mint például a hidroxil gyök 

felszabadulása. Megfelelő H2O2 koncentrációval kellő mértékű oxidatív sejtkárosodást 

indukáltunk, majd a sejtek túlélőképességét különböző viabilitási módszerekkel 

detektáltuk. Ezen modell farmakológiai kontrollja a releváns PARP enzim inhibitorral 

(PJ34) kezelt, de H2O2 indukálta károsodásnak kitett sejtek csoportja volt. Számos 

irodalmi adat a PARP enzim aktivációjának jelentős szerepéről számol be miokardiális 

reperfúziós károsodásban, mely az enzim gátlásával jelentősen javítható. Szívizomsejtes 

rendszerünk in vitro kellően modellezi néhány biológiai jellemzőjét a miokardiális 

infarktus terápiájakor fellépő reperfúziós károsodásnak. 

 

4.1.1. Citoprotektív molekulák azonosítása szívizomsejtes miokardiális 

infarktus modellen 

 

 A hidrogén-peroxid által indukált szívizomsejtek oxidatív károsodását 

reprezentáló modellünkben 8 különböző kísérleti körülményt alkalmaztunk 

citoprotektív molekulák azonosítása céljából: 3 és 24 órás inkubációs időket 
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alkalmaztunk, valamint a szereket duplikátumban 3 vagy 30 µM végső koncentrációban 

adtuk hidrogén-peroxid kezelése előtt vagy után 30 perc elteltével. Mivel elsősorban az 

oxidatív jelátviteli mechanizmusokat befolyásoló ágensek „kiszűrésére” törekedtünk, 

ezen fenti kísérleti körülményekkel megakadályoztuk, hogy közvetlen oxidánsokat 

semlegesítő molekulák (pl. antioxidánsok) kerüljenek azonosításra. 

 A D1 dopamin receptor agonista, bromo és kloro-APB hidrobromid molekulák, 

jelentősen javították a sejtek életképességét 3 és 24 órában. Mivel korábban D1 dopamin 

receptor agonisták kardioprotektív szerepéről az irodalom nem számolt be és ezen 

ágensek szignifikáns citoprotektív szereppel rendelkeztek valamennyi kísérleti 

körülményünkben, e két szer hatásmechanizmusának részletes tanulmányozására 

fókuszáltunk. 

 

4.1.2. APB molekulák citoprotektív hatásukat D1 dopamin receptortól 

függetlenül, indirekt PARP enzim gátlóként fejtik ki 
 

 APB hidrobromid molekulák protektív hatása a PARP enzim inhibítor, PJ34 

protektív hatásának mértékével közel megegyezők voltak. Ha ezen ágenseket együttesen 

alkalmaztuk kisfokú citoprotektív hatásemelkedést detektáltunk. Továbbá APB-

hidrobromid molekulák citoprotektív hatása nem csökkent oxidatív stresszel szemben, 

ha D1/D2 dopamin receptor antagonista, flufenazint vagy nem szelektív dopamin 

receptor antagonista, klórpromazint adtunk előkezelésben. 

 Megvizsgáltuk a PARP enzim szerepét APB molekulák citoprotektív hatásának 

hátterében. Konfluens H9c2 szívizomsejteken megfelelő H2O2 kezeléssel PARP enzim 

aktivációt indukáltunk és PAR western blot analízissel detektáltuk az enzim önmaga 

ADP-ribozilációját 120 kDa-nál. Mindkét APB-hidrobromid molekula (bromo és kloro-

APB hidrobromid) 3-30 µM koncentrációban csökkentette az ADP-ribozilációt 120 

kDa-nál, hasonlóan a PJ34 kezeléshez (1A. ábra). A D1/D2 dopamin receptor 

antagonista, flufenazin nem csökkentette az APB vegyületeknek PARP enzim gátló 

hatását (1B. ábra).  

 Végül megvizsgáltuk az APB hidrobromid származékok PARP gátló hatását 

sejtmentes környezetben. Ezen direkt enzim aktivitást meghatározó eljárásban a PARP 

gátló 3-aminobenzamid csökkentette egyedül a poli-ADP-ribozilációt 85%-ra és 4%-ra 
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2 és 200 µM koncentrációban, azonban a bromo és kloro-APB hidrobromid molekulák 

nem csökkentették szignifikánsan a direkt PARP enzim aktivitás mértékét (2. ábra). 
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1. ábra. Kloro-APB hidrobromid gátolta a PARP aktiváció mértékét sejtes 

környezetben. H9c2 szívizomsejteken 60 perces hidrogén-peroxid kezeléssel PARP 

enzim aktivitást indukáltunk, melyet PAR western blottal detektáltunk. Különböző 

koncentrációjú kloro-APB-hidrobromid előkezelést alkalmaztunk 30 perccel a H2O2 

adása előtt (A) vagy 10 µM koncentrációban kloro-APB-hidrobromid önmagában 

vagy dopamin receptor antagonista, flufenazinnal (APB+fluphen.) együttesen volt 

vizsgálva (B). A H2O2 elnevezésű sejtcsoportok csak H2O2 kezelést kaptak. PJ34 

csoport, hidrogén-peroxid és 3 µM PJ34 együttes kezelésben részesült sejtcsoportokat 

jelentette. A kontroll csoport sejtjei (CTL) kizárólag csak vehikulomot kaptak. Az 

ábrán két western blot és denzitometriás analízisük látható. Adott sejtcsoportokban 

detektált PAR mennyiségeket azok tubulin mennyiségére normalizáltuk. A kapott 

eredmények több párhuzamos minta átlagát (± SEM) reprezentálják. *p<0.05 a 

hidrogén-peroxiddal kezelt sejtcsoporthoz viszonyított szignifikáns eltéréseket 

mutatja. 

 

 
2. ábra. Direkt PARP enzim aktivitás mérése sejtmentes környezetben. Tisztított 

PARP enzimet az ismert PARP inhibítorral, 3-aminobenzamiddal (3-AB), valamint 

bromo-APB és kloro-APB hidrobromiddal megfelelő koncentrációban inkubáltuk, n = 6 

csoportonkénti elemszámmal. A PARP enzimet tört DNS-sel aktiváltuk és 

működéséhez biotinilált NAD szubsztrátot adtunk. A PARP aktivitást %-os arányban 

határoztuk meg a kísérlet során jelenlévő hiszton fehérjékre épülő biotinilált ADP-ribóz 

mennyiségek alapján. A kontroll csoport sejtjei (CTL) nem részesültek PARP 

enzimgátló kezelésben és ebből kifolyólag 100% PARP aktivitást mutattak. A kapott 
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eredmények több párhuzamos minta átlagát (± SEM) reprezentálják. *p<0.05  a kontroll 

(CTL) csoporthoz viszonyított szignifikáns eltéréseket mutatja. 

 

4.2. Vesesejtes akut tubuláris nekrózis modell kidolgozása 
 

 Kutatócsoportunk in vitro akut tubuláris nekrózis modellt fejlesztett ki NRK 

normál patkány vese proximális tubulus sejtek alkalmazásával. Ezt követően 

farmakológiailag aktív molekulákból álló LOPAC generikus könyvtár tesztelését 

végeztük vesesejtes modellünk validálása és citoprotektív molekulák azonosítása 

céljából. Mivel az akut tubuláris nekrózis során elsőként egy iszkémiás-hipoxiás 

károsodás éri a vesetubulus sejteket in vitro modellünkben NRK proximális tubulus 

sejteket használtunk. Kísérletünk során a sejteken oxigén és glükóz megvonást 

alkalmaztunk (COGD, combined oxygen-glucose deprivation), glükózmentes 

sejtkultúra médiummal és speciális hipoxiás kamrák segítségével. Ezt az anaerob 

körülményt váltotta fel a reoxigenációs periódus, melynek során a sejteket újra glükóz 

tartalmú médiumban és megfelelő aerob körülmények között inkubáltuk. Különféle 

módszerekkel (hasonlóan, mint a korábban említett H9c2 szívizomsejteken kiváltott 

oxidatív stressz modellünkben) meghatároztuk a sejtek életképességét. Célkitűzéseink 

között szerepelt, hogy a hipoxiás periódust, azaz a sejtek oxigén és glükóz megvonását, 

a lehető legegyszerűbben modellezzük, különféle kémiai ágensek alkalmazása és  aerob 

mitokondriális útvonalak gátlása nélkül. Ezen elgondolásra támaszkodva ún. „valódi” 

oxigén és glükóz megvonást alkalmaztunk.  

 Sejtkultúrás körülmények között vesesejtes modellünk kiválóan reprezentálta 

akut tubuláris nekrózisra jellemző vesét ért iszkémiás károsodást, melyben a tubulus 

sejtek vérellátása akadályozott és a sejtek oxigén-és tápanyag-ellátottsága csökken vagy 

teljesen megszűnik. Ezenkívül a metabolikus végtermékek elszállítása is akadályozottá 

válik. A vesesejtes rendszerünk reoxigenációs fázisa pedig modellezte az akut tubuláris 

nekrózis során fellépő reperfúziós károsodást, melynek következtében a vese vérellátása 

helyreáll, így a tubulus sejtek ismét oxigénhez és tápanyaghoz jutnak.  
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4.2.1. Citoprotektív molekulák azonosítása vesesejtes akut tubuláris 

nekrózis modellen 

 

A LOPAC generikus könyvtár tesztelése során 16 óra hipoxia és 4 óra hosszú 

reoxigenációs időtartamokat alkalmaztunk. A szerek alacsony koncentrációban, 

hipoxiás inzultust követően, de reoxigenációs periódust megelőzően alkalmazva nem 

bizonyultak hatékonynak. Ezért a molekulákat 50 µM végső koncentrációban adtuk a 

sejteknek közvetlen a hipoxia iniciációja előtt. A hipoxiát követően a szereket 

eltávolítottuk, majd ezt követően a sejteket újra glükóz tartalmú médiumban és 

megfelelő aerob körülmények között inkubáltuk 4 óra hosszan (reoxigenációs periódus). 

Az adenozin és inozin bizonyult kiemelkedő citoprotektív ágensnek oxigén és glükóz 

deplécióval szemben. Egyéb LOPAC generikus könyvtárból származó molekulák is 

rendelkeztek citoprotektív hatásokkal, de ezen hatások jóval elmaradtak az adenozin és 

inozin protektív hatásához képest. Ezért különféle vizsgálatokat végeztünk ezen 

molekulák farmakológiai jellemzőik és hatásmechanizmusuk felderítése céljából. 

 

4.2.2. Az adenozin és inozin citoprotektív hatásának farmakológiai 

jellemzése vesesejtes akut tubuláris nekrózis modellben 
  

 Az adenozin és inozin koncentrációfüggő citoprotektív hatással bírt oxigén és 

glükóz depléción átesett NRK sejteken. Összehasonlítást végeztünk az adenozin és 

inozin citoprotektív hatása között széles koncentrációtartományban (1 µM - 1 mM) 

alkalmazva őket. Adenozin 100 µM koncentrációban már maximális citoprotektív 

hatással rendelkezett, ellenben az inozin kevésbé bizonyult hatékonynak: Az 

adenozinhoz hasonló mértékű citoprotektív hatást az inozin csak megközelítőleg 300 

µM-os koncentrációtól érte el. Az adenozin 30 µM koncentrációban teljes mértékben 

gátolta az LDH felszabadulást a sejtekből, még az inozin hasonló hatást csak 100 µM-os 

koncentrációban ért el (3. ábra). Effektív dózisuk (EC50) meghatározása során az 

adenozin esetében 14 µM, az inozin esetében 43 µM értékeket számoltunk MTT 

viabilitási vizsgálatokból nyert adatokra támaszkodva. 
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3. ábra. Adenozin és inozin dózisfüggő citoprotektív hatással rendelkezett in vitro 

vese tubulus sejtek iszkémia-reperfúziós modelljében. Konfluens NRK sejteken 16 

órás oxigén-glukóz megvonást és 4 órás reoxigenációs időtartamokat alkalmaztunk 

(COGD, n = 96). Kontroll sejtek csoportja (CTL, n = 48) glükóz tartalmú médiumban 

tartva hasonló viabilitási értékeket, valamint LDH felszabadulást mutatott, mint azon 

sejtek csoportja, melyek mindvégig normoxiás körülmények között inkubálódtak. Az 

életképes sejtek arányát a reoxigenációs periódus lejárta után határoztuk meg MTT 

viabilitási (A, C) és LDH citotoxicitási (B, D) vizsgálatokkal. Adenozin (ADE, n = 9) 

és inozin (INO, n = 9) 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1,000 µM koncentrációban volt 

alkalmazva. Az ábrán feltüntetett adatok csoportonként 9 reprezentatív mérés átlagát ± 

SEM mutatják be (n = 9). #p<0.05  a CTL csoporthoz és *p<0.05 az COGD csoporthoz 

viszonyított szignifikáns eltéréseit mutatja. 

 

Mivel az adenozinnak és az inozinnak adenozin sejtfelszíni receptorokra (A1, 

A2A, A2B, A3) gyakorolt hatásuk már bizonyított, adenozin receptor antagonistákkal 

vizsgáltuk az esetleges receptor mediált útvonalak jelentőségét citoprotektív hatásuk 
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hátterében. Az adenozin receptor antagonistákat (alloxazine, CSC, CDPX és MRS 

1523) előkezelésben adtuk 30 µM vagy 300 µM adenozin és inozin alkalmazását 

megelőzően. CSC és MRS 1523, részlegesen csökkentették az adenozin és inozin 

citoprotektív hatását, utalva az A2A és A3 adenozin receptorok szerepére adenozin és 

inozin citoprotektív hatásmechanizmusukban. Az A3 adenozin receptor antagonista  

(MRS 1523) gátló hatása erősebbnek bizonyult az A2A antagonista (CSC) hatásával 

szemben. Ezen utóbbi antagonista ágens csak az MTT viabilitási vizsgálat alapján 

csökkentette az inozin és adenozin citoprotektív hatását, azonban ezt az eredményt az 

LDH citotoxicitási vizsgálat nem támasztotta alá. Mivel az A3 receptor agonista IB-

MECA gyengébb citoprotektív hatást fejtett ki NRK sejteken oxigén-glükóz deplécióval 

szemben mint az adenozin és inozin önmagában, figyelmünk az adenozin receptoroktól 

független hatásmechanizmusokra terelődött. 

 

Receptoroktól független útvonalak esetében a pentóz-foszfát sönt és az 

adenozin-kináz mediált útvonalak jelentőségét kezdtük részletesebben tanulmányozni az 

adenozin és inozin citoprotektív hatásának hátterében. Megvizsgáltuk az adenozin és 

inozin protektív hatását önmagában és farmakológiai enzim inhibítorokkal (EHNA, 

ABT 702) együttesen alkalmazva sejtviabilitási és LDH citotoxicitási módszerekkel, 

valamint intracelluláris ATP tartalom meghatározásával. Azon sejtcsoportok, melyek 

300 µM  adenozin, inozin vagy glükóz előkezelésben részesültek szignifikánsan 

emelkedett intracelluláris ATP tartalommal rendelkeztek a kontroll csoportokhoz képest 

oxigén-glükóz depléciót követően. Valamint viabilitási és citotoxicitási 

eredményeinkkel összhangban az adenozin-kináz inhibítor ABT 702 (30µM) és az 

adenozin-deamináz EHNA (10µM) szignifikánsan csökkentette az intracelluláris ATP 

mennyiséget adenozin előkezelésben részesült sejtek esetében. ABT 702 az inozin és 

glükóz citoprotektív hatását is gátolta, mind a sejtek túlélőképességére, mind az 

intracelluláris ATP tartalomra meghatározva (4. ábra).   
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4. ábra. Adenozin és inozin ATP energiaforrást biztosít a sejteknek anaerob 

körülmények között. Konfluens NRK sejteken 16 órás oxigén-glükóz megvonást 

alkalmaztunk (COGD, n = 18). A sejtek 300 µM adenozin (ADE), inozin (INO) vagy 

glükóz (GLUC) előkezelésben részesültek 10 perccel a hipoxiás periódus iniciációja 

előtt (n = 18, mindegyik csoport esetén). Az adenozin-kináz inhibítort, ABT 702-t 

(30µM) és az adenozin-deamináz inhibítort EHNA-t (10µM) 30 perccel az 

adenozin/inozin és glükóz alkalmazása előtt adtuk és a hipoxia alatt is végig jelen voltak 

ezen gátlószerek. Az ábra az intracelluláris ATP tartalom pikomolban kifejezett értékeit 

mutatja 100.000 sejtre vonatkoztatva. Kontroll sejtek csoportja (CTL, n = 18) glükóz 

tartalmú médiumban tartva hasonló intracelluláris ATP tartalmat mutatott, mint azon 

sejtek csoportja, melyek mindvégig normoxiás körülmények között inkubálódtak. Az 

intracelluláris ATP mennyiséget az adenozin és inozin előkezelés csak a hipoxiás 

időtartam alatt javította, azonban reoxigenációs időtartamban már nem befolyásolta 

(ábrán nem látható). Az ábrán feltüntetett adatok csoportonként 18 reprezentatív mérés 

átlagát ± SEM mutatják be (n = 18). #p<0.05 CTL csoporthoz, *p<0.05 COGD 

csoporthoz, +p<0.05 ADE csoporthoz, §p<0.05 INO csoporthoz,  • p<0.05 és †p<0.05 

GLUC csoporthoz viszonyított szignifikáns eltéréseit mutatja. 
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5.  KÖVETKEZTETÉS 

 

 Ezen eredmények igazolják, hogy citoprotektív ágensek, mint potens indirekt 

PARP inhibítorok (bromo- és kloro-APB hidrobromidok), valamint energiát biztosító 

molekulák (adenozin, inozin) azonosítása megvalósulhat sejtalapú nagy 

áteresztőképességű molekulakönyvtárak szűrési eljárásával. 

 Kutatócsoportunk két élősejtes modell kifejlesztését végezte; az in vitro sejtes 

alapú miokardiális és renális iszkémia-reperfúziós károsodást reprezentáló modellek. 

Ezen modellekkel azonosított citoprotektív molekulák bizonyítékként szolgálnak arra, 

hogy a sejtalapú nagy áteresztőképességű szűréses eljárás egyetemi-kutatói 

környezetben is megvalósítható lehet. Valamint ezen modellek kiválóan alkalmasak 

további molekulakönyvtárak tesztelésére bioaktív vezérmolekula azonosítása céljából 

és/vagy betegségek patomechanizmusára jellemző útvonalak felderítésére. 

 A LOPAC molekulakönyvtár szűréséből APB hidrobromid származékok 

emelkedtek ki, mint jelentős indirekt PARP inhibítorok, melyek megvédik a 

szívizomsejteket a hidrogén-peroxid által kiváltott oxidatív károsodástól. További 

vizsgálatok szükségesek ezen molekulák protektív hatásainak megismerésére 

miokardiális infarktus kísérletes állatmodelljében is. Kutatócsoportunk bizonyította be 

elsőként ezen D1 dopamin agonisták protektív hatását in vitro miokardiális reperfúziós 

károsodásban, mely ágensek neuromoduláris hatásaik mellett potens kardioprotektív 

szereknek is bizonyultak. 

 Vesesejtes modellünkben az adenozin és inozin rendelkezett kiemelkedő 

citoprotektív hatásokkal. Hatásmechanizmusuk tanulmányozásával bebizonyítottuk, 

hogy ezen molekulák energiát biztosítanak a sejteknek hipoxiás körülmények között, 

egymáshoz szorosan kapcsolódó két útvonal együttes jelenléte által; (1) a pentóz-foszfát 

sönt és az (2) adenozin-kináz enzim által mediált útvonal. Eredményeink azt mutatják, 

hogy anaerob körülmények között adenozinnak és inozinnak citoprotektív hatásában 

sejtfelszíni receptorok és receptoroktól független jelátviteli útvonalak is szerepet 

játszanak. Az akut tubuláris nekrózis jövőbeli terápiájában szerepelhetnek olyan 

ágensek, melyek vese tubulus sejtek energia termelő és megőrző útvonalait előnyösen 

befolyásolják anaerob körülmények között. 
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