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BEVEZETÉS 

 

Eukarióta sejtekben az endoplazmás retikulum (ER) a szekréciós útvonal fontos 

állomása. Az ER lumenében történik a szekretálódó és membránfehérjék 

poszttranszlációs kovalens módosítása és ezzel párhuzamosan hajtogatása, azaz a natív 

konformáció felvétele. A kovalens módosulás többek között intra- és intermolekuláris 

diszulfidhidak kialakulását jelenti. A fehérjeérés mechanizmusai (diszulfidhidak 

kialakulása, konformációs változások) feltételezik a luminális homeosztázist. A 

fehérjeérés szigorú kontrollját chaperonok végzik. Ezek végigkísérik az érési 

folyamatot, azaz a naszcens kliensfehérje lumenbe történő belépésétől a megfelelően 

tekeredett fehérje Golgi irányába történő kilépéséig nemkovalens kötésben tartják 

azokat. 

Az ER-lumen metabolit-összetétele, redoxhomeosztázisa, kalciumháztartása, 

fehérjetartalma lényegesen eltér a citoplazmáétól. A luminális homeosztázis 

megváltozása részlegesen hajtogatott, illetve rosszul hajtogatott kliensfehérjék 

megjelenését és felszaporodását eredményezheti. A fehérjeérés zavara a chaperonok 

által is érzékelt ER-stresszt idéz elő, és egy összetett, több jelpályát magában foglaló 

stresszválaszt, az ún. unfolded protein response-t (UPR) indukál. Az UPR során több 

jelátviteli út aktiválódhat, amelyek génexpressziós változásokat idéznek elő. Az UPR 

többek között transzlációgátlással csökkenti az ER kliensfehérje-terhelését, ugyanakkor 

növeli a chaperonkapacitást, előmozdítja a rosszul tekeredett fehérjék ER-ből való 

eltávolítását. Az UPR tehát az ER működésének és homeosztázisának helyreállítását 

szolgálja, egyben összehangolja az ER működését a celluláris homeosztázissal. Ezek a 

stresszválasz komponensek a homeosztázis helyreállítását, a sejt túlélését célozzák. A 

stresszválasz más komponensei viszont a programozott sejthalál, az apoptózis 

beindítását idézik elő. Ha az ER stressz súlyos, akkor a proapoptotikus komponensek 

dominálnak.  

Mostanáig három faktorról bizonyosodott be, hogy részt vesz az ER-függő 

apoptózis kiváltásában, ezek a GADD153/CHOP, a JNK és a kaszpáz-12. A GADD153 

egy proapoptotikus transzkripciós faktor. Neve a growth arrest- and DNA damage-

inducible gene 153 rövidítése. A JNK protein-kinázok az UPR egyik jelátviteli útja 

során aktiválódnak. A kaszpáz-12 a ma ismert egyetlen ER-rezidens kaszpáz, 



proformája (a prokaszpáz-12) az ER membrán citoszól felőli oldalán helyezkedik el – 

ER stressz nyomán aktiválódik. ER stresszben az aktiválódott stresszválasz 

komponensek közti egyensúly fogja végül eldönteni, hogy a sejt túlél vagy apoptotizál. 

A transzláció átmeneti általános gátlása, a chaperonok és más rendszerek indukciója, 

illetve a transzláció újraindítása a túlélést segítik, míg a GADD153, a JNK, és a 

kaszpáz-12 indukciója/aktiválása az apoptózis felé billentik az egyensúlyt.  

Számos kórképről derült ki, hogy kialakulásában az ER stressz szerepet játszik. 

Krónikus elváltozások és akut károsodások egyaránt szerepelnek e patológiás állapotok 

között. Az ER stressz és az ER stresszválasz tanulmányozása így növekvő hangsúlyt 

kap; különböző in vivo és in vitro stresszmodellek léteznek a stresszválasz molekuláris 

mechanizmusainak jobb, átfogóbb megértéséhez. Disszertációmban elsősorban a redox 

homeosztázis zavarának ER stresszt okozó hatását modelleztem. 

Az oxidatív hajtogatódás működőképessége szorosan függ az ER lumen 

redoxstátuszától. A nagyszámú diszulfidhíd létrehozása alapvetően oxidatív környezetet 

igényel. Nem véletlen, hogy az ER lumen a citoszólhoz képest egyértelműen oxidatív 

jellegű. A citoszól és az ER lumen közötti potenciálkülönbséget jól tükrözi a fő redox 

puffer, a glutation redukált és oxidált alakjainak aránya; a citoszólban a [GSH]/[GSSG] 

arány 30:1 és 100:1 között mozog, míg az ER lumenben 1:1 és 3:1 között van. Az 

oxidatív hajtogatódás nem független a citoszól redoxstátuszától sem, mivel a redukált 

glutation a citoszólból az ER lumenbe transzportálódhat. Valószínű, hogy a glutation 

szerepe a szubsztrátfehérjék diszulfidhídjai átrendeződésének az elősegítése. Ezt 

támasztja alá az a megfigyelés is, hogy az ER-glutation több mint fele fehérjékkel 

vegyes diszulfid formájában van jelen. 

Biotranszformációs enzimrendszere révén az ER kitüntetett szereppel bír a 

gyógyszermetabolizmusban. Az általánosan alkalmazott, fájdalom- és lázcsillapító 

hatású acetaminofen (AAP) túladagolása a májsejtekben súlyos glutationdepléciót, 

oxidatív stresszt, mitokondriális permeabilitásfokozódást, magi folyamatok kiterjedt 

károsodását és következményes sejthalált válthat ki. Az AAP-okozta májkárosodás a 

drog-indukálta oxidatív stressz klasszikus, a kutatásban is kiaknázott példája. Az 

évtizedek óta zajló kutatás és a nagyszámú kísérleti eredmény ellenére a májkárosodás 

mechanizmusa még messze nem ismert minden elemében. Az ER-ben zajló fehérjeérés 

redoxérzékenysége, továbbá az ER AAP-metabolizmusban játszott központi szerepe 



okán feltételeztük, hogy AAP túladagolása ER-stresszhez vezet, és a következményes 

UPR szerepet játszik az AAP-túladagolás okozta hepatocelluláris károsodásban. A 

felvetés helyességét valószínűsítette, hogy az elmúlt évek eredményei alapján az ER 

nem csupán mint végrehajtó, hanem mint szabályozó sejtorganellum is funkcionál. 

Doktori értekezésem tárgya az AAP-túladagolás nyomán kialakuló ER-stressz és ER 

stresszválasz vizsgálata. 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

Doktori munkám során vizsgálni kívántuk, hogy: 

1. az AAP-túladagolás kiváltja-e az ER glutationkészletének deplécióját, illetve az 

ER-lumen redoxstátuszának változását, 

2. az AAP-túladagolás után megfigyelhető-e ER stresszválasz, és ha igen, annak 

mely jelátviteli útjai aktiválódnak, megváltozik-e az ER chaperonjainak 

expressziója, aktiválódnak-e proapoptotikus faktorok, 

3. az ER glutationkészletének depléciója önmagában elégséges feltétele-e az ER 

stresszválasz (bizonyos elemei) kialakulásának, 

4. az AAP-túladagolás általunk alkalmazott modellje milyen szereppel bír az AAP-

okozta májkárosodást jellemző kiterjedt sejtpusztulásban, 

5. van-e különbség az in vivo és in vitro megfigyelhető AAP-indukálta 

stressz/stresszválasz között. 

 

Az in vivo vizsgálatok jelentőségét az alapkutatási megfigyelések mellett abban is 

látjuk, hogy AAP által kiváltott májkárosodást a redoxstresszen alapuló ER-stressz in 

vivo modelljének tekinthetjük, ami releváns lehet humán májkárosodás modelljeként is. 

 

MÓDSZEREK 

 

Állatkísérletek, sejtkultúrák 

Állatkísérleteinkhez 4-5 hetes, hím CD-1 egereket használtunk. Az állatokat standard 

állatházi körülmények között tartottuk, a kezeléseket 24 órás éheztetést követően 



végeztük. Sejtes kísérleteinkhez a humán májtumor eredetű HepG2 sejtvonal 

transzfektálásával létrehozott C34 (üres vektor) és E47 (CYP2E1-et kódoló vektor) 

vonalakat, és az egér májtumor eredetű Hepa1c1c7 sejtvonalat használtuk. A 

sejtkultúrákat standard inkubációs körülmények között tartottuk fenn. 

 

Szérum enzimaktivitások mérése 

Altatott egerek vena cava inferiorjából levett és citráttal kezelt véréből kereskedelmi 

forgalomban kapható kitek segítségével szérum enzimaktivitásokat (aszpartát-

aminotranszferáz, alanin-aminotranszferáz és laktát-dehidrogenáz) határoztunk meg. 

 

Immunoblot 

Humán és egér májtumor eredetű sejtvonalak, illetve egérmáj-homogenátumok mintáit a 

fehérjetartalom meghatározása után SDS-PAGE-el elválasztottuk, a gélből a fehérjéket 

nitrocellulóz membránra transzferáltuk. Blokkolást követően a membránokat elsődleges 

majd a megfelelő másodlagos ellenanyagokkal inkubáltuk, és kemilumineszcens 

előhívást alkalmaztunk. 

 

Mikroszómaizolálás 

Egérmájdarabokat szolubilizálószert nem tartalmazó pufferben homogenizáltunk, és a 

homogenátumból ultracentrifugálással mikroszómafrakciót állítottunk elő. A 

mikroszómákat felhasználásig folyékony nitrogénben tároltuk. 

 

Glutationmérés 

Sejthomogenátumokból és májmikroszómákból összglutationtartalmat és redukált 

glutationtartalmakat határoztunk meg. Az összglutationtartalom meghatározásához a 

redukáló hatású DTT-vel kezeltük a mintákat, ezt követően monoklorobimánnal 

konjugáltuk a GSH-t. Redukált glutation meghatározásakor a DTT-vel történő redukció 

elmaradt. A GSH-monoklorobimán-konjugátum kvantitatív meghatározását 

fluorimetriás detektorral kapcsolt HPLC-készülékkel végeztük. 

 



Mikroszómák glutationpermeabilitásának vizsgálata 

Mikroszómális frakciókat inkubáltunk GSH-t és a radioaktívan jelölt analóg [3H]GSH-t 

tartalmazó pufferben, majd a mintákat szűrtük. Az intravezikuláris és membránkötött 

radioaktivitás elkülönítésére párhuzamos méréseket is végeztünk alameticintartalmú 

mintákból. Az alameticinnel permeabilizált mikroszómális frakciókat is szűrtük. A 

szűrés után a membránon visszamaradt radioaktivitást szcintillációs számlálóval 

mértük. Az alameticinnel kiengedhető, tehát intravezikuláris radioaktivitást a 

membránkötött radioaktivitás teljes radioaktivitásból való kivonásával nyertük. 

A mikroszómális membránok GSH-permeabilitását fényszórásos módszerrel is 

mértük; a módszer a vezikulák méretének/alakjának ozmotikus hatásra bekövetkező, 

fluorimetriásan mérhető változásán alapul. 

 
Fehérjék oxidáltsági fokának vizsgálata 

Mikroszómafrakciókat kezeltünk a cisztein-tiolcsoportokkal reagáló AMS-sel, majd a 

kezelt mintákat nemredukáló SDS-PAGE elválasztásnak vetettük alá. A fehérjékre 

kapcsolt AMS lassítja azok haladását a gélben, így detektálhatóvá teszi azok oxidáltsági 

fokát. 

 

RT-PCR 

mRNS-expresszió meghatározásához sejtlizátumokból és májdarabokból totál RNS-t 

izoláltunk. A mRNS-t cDNS-re írtuk át és real-time RT-PCR-t végeztünk. 

 

Apoptotikus index meghatározása 

Az eltávolított májakban lévő apoptotikus sejteket ApopTag Peroxidase Kit 

felhasználásával jelöltük. A festődött sejtmagokat hagyományos, nagyfelbontású 

fénymikroszkóppal figyeltük meg és apoptotikus sejtindexet számoltunk. 



EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

 

Doktori kutatómunkám eredményeit az alábbiakban foglalom össze; 

 

1. Megállapítottam, hogy egyszeri dózisú, szubletális mennyiségben adott AAP 

egérmájban az ER glutationkészlétenek deplécióját eredményezi, és szignifikánsan 

növeli a teljes glutation/redukált glutation hányadost.  A glutation az ER redox-

homeosztázisában meghatározó komponens, így depléciója alapvetően változtatja 

meg a luminális redoxhomeosztázist. Az ER lumenében zajló fehérjeérés 

ciszteintiol-tartalmú, redoxszenzitív chaperonok segítségével megy végbe. 

Elsőként írtam le egy ilyen redoxszenzitív chaperon, az ERp72 redoxállapotának 

oxidációs irányba való eltolódását in vivo kezelés nyomán. Bizonyítottam tehát, 

hogy az ER redoxhomeosztázisa károsodik AAP-kezelés hatására.  

2. Megvizsgáltam, hogy az említett változások elindítják-e a homeosztázis 

helyreállítását célzó stresszválaszt. Megállapítottam, hogy szubletális 

mennyiségben adott AAP hatására egerek májában az UPR-re jellemző jelpályák 

aktiválódnak, amelyet az ATF6 aktivációjának, illetve az eIF2α transzlációs faktor 

és a JNK foszforilációjának kimutatásával bizonyítottam. Ezáltal igazoltam, hogy 

az UPR több, egymással párhuzamosan futó jelpályája aktiválódik, amit a 

hepatocelluláris ER-stressz egyértelmű jeleként értékelek. 

3. Bizonyítottam a GADD153 proapoptotikus transzkripciós faktor indukcióját, 

valamint az ER-specifikus kaszpáz-12 aktiválódását és az apoptotikus sejtek 

számának fokozódását szubletális mennyiségben adott AAP hatására egerek 

májában. Az ER-homeosztázis helyreállítását, és ezen keresztül a sejt túlélését 

segítő legfontosabb luminális chaperonok (GRP78, GRP94, ERp72, PDI) 



expresszióját mRNS- és fehérjeszinten is vizsgáltam, de egyikük indukcióját sem 

sikerült AAP-túladagolás hatására kimutatnom. Az UPR túlélést segítő (ún. pro-

survival) és proapoptotikus mechanizmusai közül tehát az utóbbiak túlsúlyát 

találtam, amit az okozott stressz/károsodás mértékével magyarázok. 

4. Állatkísérletekben kimutattam, hogy a glutationdepléciót okozó BSO nem növeli a 

teljes glutation/redukált glutationhányadost, nem indukálja a GADD153 fehérjét 

és nem okozza az apoptotikus sejtek számának fokozódását egerek májában. A 

glutationdepléció tehát önmagában nem modellezi az akut AAP-okozta 

hepatocelluláris károsodást, nem elegendő az UPR kiváltásához. Eredményeim 

összhangban vannak más munkacsoportok állításaival, miszerint a 

glutationdepléció csupán érzékenyít egy további stresszorral való kezelésre. 

5. Különböző - hipoxiával és glutation depletáló szerekkel előidézett 

stresszfolyamatok vizsgálatára alkalmas - humán és egér hepatoma kultúrákat 

állítottam be. Egér hepatoma sejtkultúrákon bizonyítottam, hogy az AAP ER-

stresszre jellemző folyamatokat aktivál, így indukálja a GADD153-t, és aktiválja a 

kaszpáz-12-t. Az in vivo nyert eredményekkel ellentétben azonban sejtes 

kísérletekben nem tapasztaltam glutationdepléciót, amit a hepatomasejtek 

jelentősen csökkent AAP-metabolizmusával magyarázok. 

6. Eredményeim bizonyítják, hogy az AAP mind in vivo, mind in vitro kísérleti 

körülmények között ER-stresszor hatású, és az ER-stressz egyes elemei az AAP-

metabolizmustól függetlenül is létrejönnek. Kísérleti eredményeim lényeges 

eleme, hogy a megfigyelt ER-függő jelenségek az AAP-túladagolás által kiváltott 

sejtválasz korai szakaszában megjelennek, azaz megelőzik a mitokondriális 

jelenségeket, és nem következményei azoknak. Eredményeimből arra 



következtetek, hogy a kiváltott ER-stresszválasz szerepet játszik az AAP-

túladagolás okozta májkárosodás patomechanizmusában. 
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