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1. BEVEZETÉS 

A cigarettafüst biológiai hatásai 

A cigarettafüst az egyik legkönnyebben megelőzhető egészségkárosító tényező, 

amely fontos szerepet játszik a szív- érrendszeri betegségek kialakulásában. A 

cigarettafüst az érelmeszedés minden fázisában bizonyítottan oki tényező, az 

endoteliális diszfunkciótól kezdve az akut kardiovaszkuláris történésekig. Mind az 

aktív, mind a passzív dohányzás prediszponál a szív-érrendszeri betegségekre.  

Az első összefoglaló vizsgálatokat az 1950-es években közölték, ezekben már 

kimutatták, hogy a koronária betegségből eredő halálozás gyakoribb volt a dohányos 

emberek között, mint akik nem dohányoztak. Azóta ezt a tényt számos tanulmány 

megerősítette. Az Amerikai Egyesült Államokban Manley becslése szerint a szív 

eredetű halálozás egy ötödéért a dohányzás felelős. Önmagában a dohányzás 

megkétszerezi a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát. A dohányzókban 50%-kal 

magasabb a stroke kockázata, mint a nem dohányzók között.  A cigarettafüst független 

rizikófaktora az arteria carotis interna koponyán belüli szakaszán kialakuló 

ateroszklerotikus plakkok kialakulásának. Az Edinburgh Artery Study kimutatta, hogy a 

dohányzás hatására az érelemeszesedéstől függetlenül is magasabb az aorta aneurizma 

kialakulásának kockázata. A dohányzás jobban emeli a perifériás érbetegségek 

kialakulásának kockázatát, mint a szívbetegségekét. Az erős epidemiológiai 

bizonyítékok ellenére a dohányzás és az érelmeszesedés közötti kapcsolat még nem 

teljesen tisztázott. 

 

A cigarettafüst összetevői: 

 A cigarettafüst két fázisra osztható: a gáz- és a részecske, vagy kátrány fázis. A 

részecske vagy kátrány fázis a cigarettafüstnek 99%-a, amely a Cambridge üvegszálas 

szűrön keresztüláramoltatva fennmarad, mérete >0,1 µm. Ez a rész tartalmazza a 

cigarettafüst részecske komponenseit, valamint a gáz fázis kondenzátumát. Aldehidek, 

ketonok, szerves savak és alkohol található benne.  Egy szál cigaretta kátrány tartalma 

3-40 mg között mozog. Ez függ az égés sebességétől, a cigaretta hosszától, a filter 

használatától, a papír porozitásától, a dohány tartalomtól és sok mástól. A gázfázis az a 

rész, amely filteren áthalad. Főként nitrogént, oxigént, szénmonoxidot és széndioxidot, 

nyomokban nitrogen-oxidot, ammóniát és cianidokat tartalmaz. A nikotin a kátrány 
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fázis alkotóeleme, ez felelős a hozzászokásért. A cigarettafüst kátrány fázisában több 

mint 10 17, míg a gáz fázisban 1015 szabad gyök található szippantásonként. 

A light cigarettában kb. 4000 féle összetevő találhat, melyek pirolízis, oxidáció, 

dekarboxiláció, dehidráció és egyéb folyamatok révén keletkeznek. Korábbi 

tanulmányok bizonyították, hogy a rövid féléletidejű, reaktív komponensek felelősek a 

sejten belüli reaktív oxigén szabadgyökök kialakulásáért. A cigarettafüst által okozott 

endoteliális diszfunkció jó jelzője az oxidatív stressznek, amely pontos kialakulásának 

menete még nem ismert. A reaktív oxigén szabadgyökök, beleértve a szuperoxidot és a 

hidrogén-peroxidot, részt vesznek a pro-aterogén vaszkuláris fenotípus kialakulásban.  

A dohányfüst tüdő epitélsejtekre és  keringő fehérvérsejtekre gyakorolt hatását részletesen 

tanulmányozzák, de a lehetséges kapcsolatot a cigarettafüst vízben oldódó komponensei, 

az oxidative stressz, a gyulladásos citokinek között intakt vérerekben eddig nem 

vizsgálták. 

A dohányfüst egészségkárosító hatásáért felelős összetevők: 

1. a részecske fázisban a nikotin és a kátrány 

2. a gáz fázisban a szén monoxid 

A cigarettából közvetlenül a dohányzó ember tüdejébe jutó főfüstöt kilélegzi a 

környezetbe. A cigaretta égő végéből a környezetbe jut az ún. mellékfüst. A 

mellékfüstben magasabb koncentrációban vannak jelen a mérgező gázkomponensek, 

mint a főfüstben. A szobában keletkező füst a mellékfüstből származik mintegy 85%-

ban. A főfüst 8% kátrányt és 92% gázt tartalmaz. A mellékfüst általában nagyobb 

mennyiségű levegővel keveredik, így a passzív dohányosok mennyiségileg kisebb, de 

mínőségileg különböző cigarettafüstöt szívnak be, mint az aktív dohányosok. Az első 

szerv ami kontaktusba kerül a dohányfüsttel a száj- és az orrüreg, ahonnan az a  felső 

légutakba, majd a tüdőbe jut. A belélegzett gáz a légutak epitélsejtein keresztül tovább 

“filtrálódik”. Az alveolusokat elérő hidrofil összetevők vagy diffúzióval jutnak át a 

tüdő-vér gáton, vagy retineálódnak a tüdőben. A keringésben a dohányfüst összetevői 

kötődhetnek fehérjéhez, vagy sejtes transzporttal juthatnak tovább, esetleg a szérumban 

oldódhatnak. A cigarettafüst kátrányfázisában lévő hidrofób komponensek lecsapódnak 

a szájüregben, ahonnan az emésztőtraktusba jutnak. A hidrofób összetevők, mint pl. a 
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policiklusos aromás szénhidrogének a nyálkahártyákon keresztül hatolva jutnak el a 

keringésbe.  

 

Endotél károsodás 

Az endotélréteg integritása és normál működése elengedhetetlen feltétele az 

egészségnek. Az endotélsejtek számos élettani folyamatban játszanak központi szerepet. 

Az endoteliális diszfunkciót a nyolvanas években írták le Furchgott és Zawadzki 

megfigyeléseit követően. Észrevették, hogy az acetilkolin hatására endotélsejtek 

jelenlétében a vaszkuláris simaizmok elernyednek.  

 

A biológiailag fontos szabadgyökök képzése és eliminálása 

A reaktív oxidánsok és szabadgyökök számos szív- és érrendszeri betegségben 

játszanak központi szerepet. A reaktív gyököknek két típusát különböztetjük meg, 

amelyek felelősek a gyulladásos, ischaemiás és reperfúziós károsodásokért:  

1. az oxigén eredetűek, pl. szuperoxid, hidrogén-peroxid 

2. nitrogén eredetűek pl. peroxinitrit 

A reaktív oxigén szabadgyökök, mint a szuperoxid, hidrogén-peroxid és a hidroxil 

anion a biológiailag fontos oxigén  származékai. Az oxidánsok sokféle szövetkárosodást 

mutathatnak, számos biomolekulával léphetnek reakcióba. A szuperoxid egy elektron 

redukciójával keletkezik oxigénből és számos egyéb oxigén eredetű szabadgyök 

prekurzora. A párosítatlan elektronja miatt instabil, vízben oldódik, de membrán 

impermeábilis. A szuperoxid dizmutáz segítségével hidrogén-peroxiddá alakul. A 

hidrogén-peroxid stabilabb molekula, lipidoldékony, átdiffundál a sejtmembránokon és 

féléletideje hosszabb, mint a szuperoxidnak. Kataláz, vagy glutation-peroxidáz 

segítségével lebomlik vízzé és oxigénné. Azonban nehézfémek jelenlétében tovább 

redukálódhat az igen reaktív hidroxil gyökké, ezt Fenton reakció néven ismerjük. Az 

erekben a szabadgyökök változó mértékben képződnek és bomlanak le, amelyek 

sebességét antioxidánsok, enzimek, vitaminok szabályozzák. 
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A reaktív oxigén szabadgyökök forrása az érrendszerben 

Az érfalban számos enzimrendszer vesz részt a reaktív oxigén szabadgyökök 

termelésében, úgymint NAD(P)H oxidáz, nitrogén-monoxid szintáz, citokróm P450, 

ciklooxigenáz, xantin oxidáz, és a mitokondriális légzési lánc. 

 

Rezveratrol védő szerepe a kardiovaszkuláris rendszerben 

A rezveratrol (3,4’,5 trihidroxistilbén) a természetben előforduló fitoalexin, amelyet 

a növények termelnek gomba, bakteriális fertőzés, vagy egyéb károsító ágens hatására. 

Ezenkívül jól ismert kardioprotektív szerepe is. A fitoalexinek szerepe a 80-as években 

kezdett felértékelődni a francia paradoxon leírását követően. A rezveratrol megnöveli az 

antioxidáns enzimek expresszióját, mint pl. a szuperoxid dizmutázét, katalázét, vagy 

glutation peroxidázét.  

 

2. HIPOTÉZIS ÉS CÉLKITŰZÉS: 

A cigarettafüst hatását patkány karotisz ereken még nem vizsgálták. Azt 

feltételeztük, hogy a cigarettafüst vízben oldható komponensei megnövelik az oxigén 

szabadgyökök mennyiségét mind az endotél, mind a simaizom sejtekben. Az oxigén 

szabadgyökök hatására az NF-κB aktiválódik, és ez a gyulladásos mediátorok 

átíródásához vezet. A hipotézis bizonyítására meghatároztuk a cigarettafüst indukálta 

vaszkuláris szuperoxid és hidrogén-peroxid termelődését az erekben, az NF-κB 

aktivációját és a pro-inflammatorikus citokinek expresszióját.  

 

1. Az in vivo és in vitro cigarettafüst hatásának kimutatása a szuperoxid termelődésre.  

2. Az in vivo és az in vitro cigarettafüst hatása a hidrogén peroxide produkcióra, amelyet 

DCF fluoreszcens festéssel, vagy módosított Werner reakcióval mutattunk ki. 

3. Megvizsgálni a cigarettafüst okozta gyulladásos elváltozásokat az arteriás fenotípusban, 

amelyhez RT-PCR-t alkalmaztunk. 

4. Kimutatni a vízben oldott cigarettafüst kivonat hatására létrejövő NF-κB aktivitás 

növekedést, valamint az ennek következtében kialakuló gyulladásos génexpressziót és a 

karotisz artériákban kialakuló gyulladásos választ. 

5. A cigarettafüst kivonat hatásának kimutatása monocita adhéziós teszttel az 

véráramlásra és a fehérvérsejt adhéziós molekulákra. 
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6. Egy új kísérletsorozatban megvizsgálni a rezveratrol védő hatását a TNF-α és IL-6 

hatására létrejövő adhéziós molekulák expressziójának meglőzésére, valamint a 

rezveratrol gátolhatja a TNF-α indukálta NF-κB aktivációját és ezáltal létrejövő 

monocita kitapadást.  

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER: 

 

Állatok és izolált erek 

Vizsgálatainkhoz 14-16 hetes hím Wistar patkányból származó (n=20) karotisz és aorta 

darabokat használtunk, amelyeket a környező szövetektől megtisztítottunk.  

 

Cigaretta füst expozíció 

A kísérleti csoportban az állatok egy héten keresztül napi 5 darab, kereskedelmi 

forgalomban kapható cigaretta füstjének (11 mg kátrány, 0,8 mg nikotin cigarettánként) 

lettek kitéve módosított Meshi protokoll szerint, a kontroll csoportnál nem volt 

cigarettafüst expozíció. 

 

Cigaretta füst kivonat készítése 

A kereskedelmi forgalomban kapható cigarettafüst kivonatból (CSE, DMSO-ban 

feloldva, 40 mg/mL részecske tartalommal, 6% nikotin tartalmú,, -80 °C-on tárolva) 

frissen készítettünk különböző koncentrációjú oldatokat, HEPES puffer oldatban. 

 

Erek izolációja és ideomikroszkópos technika 

Izolált karotisz darabokat steril körülmények között szervfürdőbe (Danish Myo 

Technology) helyeztük. Az ereket ezután cigaretta füst kivonattal (0,004 - 40 µg/mL)  

kezeltük, a protokolltól függően a jelátvivő utak gátlószereinek jelenlétében vagy 

hiányában. Az inkubációs idő leteltét követően a reaktív oxigén szabadgyökök 

méréséhez az érdarabkákat folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. Az érkaliber 

változásokat videomikroszkópos rendszerrel összekapcsolt mikro-angiométerrel mértük, 

és a változásokat papíron kinyomtatva, illetve Powerlab analóg-digitális konverter 

segítségével számítógépen rögzítettük. Az erek funkciójának vizsgálatához endotélium 

függő vazodilatátor acetilkolint és NO donor  S-nitrosopenicillamint használtunk. 
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Szuperoxid termelés vizsgálata 

A szuperoxid termelés mértékét lucigenin kemilumineszcencia segítségével mértük, míg 

a szuperoxid termelő sejteket etidium-bromid fluoreszcens jelöléssel lokalizáltuk. 

Specifikus inhibitorok segítségével teszteltük a xantin-oxidáz (allopurinol), a NADPH-

oxidáz (DPI, apocynin), a ciklooxigenáz (indomethacin) és a NO-szintáz (L-NAME) 

lehetséges szerepét a szuperoxid termelésében. 

 

H2O2 termelés vizsgálata 

A cigarettafüst hatására létrejövő hidrogén–peroxid termelődést DCF festéssel és 

módosított Werner reakcióval mértük. 

 

Gyulladásos változások a verőerekben  

A dohányfüst és a cigarettafüst kivonat hatását az érfali sejtek citokin és kemokin 

expressziójára cDNS alapú microarray módszerrel vizsgáltuk. A microarray 

eredményeket kvantitatív “real-time” RT-PCR-ral (QRT-PCR) igazoltuk. 

 

NF-κB aktivitás meghatározása 

A cigarettafüst vízben oldódó komponensei hatására létrejövő oxigén szabadgyökök 

hatására létrejövő NF-κB aktivitást dual luciferáz vizsgálattal mutattuk ki. 

 

A cigarettafüst hatása a véráramlásra 

A cigarettafüst hatását a a véráramlásra és a keringő fehérvérsejtekre monocyta 

adhéziós teszttel vizsgáltuk. 

 

Sejtkultúrák 

Humán koronária endotél sejteket (HCAEC, Cell Applications), patkámy koronária 

endotél sejteket (CAEC) és humán akut monoctás leukémia sejtvonalat (THP-1) 

használtunk.   

 

Rezveratrol védő szerepének vizsgálata 

A rezveratrol védő hatását TNF-α és IL-6 indukálta gyulladásban monocita adhéziós 

teszt segítségével vizsgáltuk. 
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Tranziens transzfekció és luciferáz vizsgálat: 

A reporter gén vizsgálathoz NF-κB válasz elemet tartalmazó szentjánosbogár luciferáz 

és CMV promoter kontrollal működő renilla luciferázt használtunk (Dual Luciferase 

Reporter Assay Kit, Promega), a méréseket luminométerrel végeztük. A transzfekcióhoz 

Amaxa Nucleofector technológiát használtuk. 

 

Ér elektroporáció 

A génkonstruktumok bejuttatásához elektromos pulzus generátort használtunk (model: 

CUY 201 BTX; Protech International, San Antonio, TX). Az ereket egy hengeres külső 

és egy intraluminális elektródával csatlakoztattuk az elektromos impulzus generátorhoz, 

majd szervkultúrában tároltuk 24 órán keresztül. A CMV promoterrel rendelkező renilla 

luciferáz aktivitását egy nappal az elektroporációt követően mértük meg.  

 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

Dohányzás okozta endoteliális diszfunkció 

Az in vivo cigarettafüstnek kitett patkányok ereiben károsodott az acetilkolinra és a 

SNAP-re adott vaszkuláris relaxáció, melyet javított az apocynin kezelés. Az in vitro 

cigarettafüst kivonatnak kitett erekben szintén károsodott az acetilkolinra és SNAP-re 

adott NO-dependens relaxáció, de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns. 

 

A dohányzás és az in vitro cigarettafüst kivonat növelte a vaszkuláris szuperoxid és 

hidrogén-peroxid termelést. 

A cigarettafüst expozíciónak kitett patkányok karotisz ereiben nőtt az SOD- és DPI-al 

gátolható lucigenin kemilumineszcencia, amely jelzi a a NAD(P)H dependens oxidáz 

szuperoxid termelést. Az in vitro cigarettafüst kivonatnak kitett patkány karotisz ereken 

és aorta darabkákban szintén dózis függő módon nőtt a szuperoxid termelés, amely DPI, 

Tiron és SOD jelenlétében szignifikánsan csökkent, de indometacin és L-NAME nem 

változtatta meg a jelmennyiséget. 
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A dohányzásnak kitett patkányok karotisz ereinek keresztmetszetét vizsgálva etidium-

bromid festéssel azt találtuk, hogy mind az endoteliális, mind a simaizom sejtmagok 

intezitása jelentősen növekedett a kontroll állatok ereivel összehasonlítva. 

A CSE expozíció által okozott megnövekedett hidrogén peroxid termelést mind a DCF 

fluoreszcens festés, mind a módosított Werner reakció (HVA fluoreszcencia) kimutatta. 

A DCF és HVA fluoreszcencia katalázzal gátolható volt. 

A kontroll patkányokból származó ereket 6 órán keresztül cigarettafüst kivonattal 

kezelve szintén jelentősen megnövelte az endoteliális DCF fluoreszcens jelet. Nikotin 

alkalmazásával nem értünk el hasonló eredményt és a magok etidium-bromid 

festődésének intenzitásjele sem erősödött. 

 

A dohányzás és az in vitro cigarettafüst kivonat expozíció hatására a gyulladásos 

markerek szintje emelkedik 

A dohányfüst expozíciónak kitett patkányok koszorúsereiben az iNOS, TNFα, IL-1β, 

IL-6, és az ICAM mRNS expressziója jelentősen növekedett. Az in vitro növekvő 

koncentrációjú CSE kivonattal kezelt patkány karotisz erek szintén megemelkedett 

NOS, TNFα, IL-1β, IL-6 expressziót mutattak, azonban a CSE az ICAM-1 esetében ez 

nem volt kimutatható. Apocynin, PEG-kataláz és DPI jelentősen redukálta a iNOS, 

TNFα, IL-1β és IL-6 expressziót a CSE-kezelt erekben. 

 

A cigarettafüst extraktum hatására létrejövő NF-κΒ aktiváció kimutatása endotél 

sejtekben 

A cigarettafüst kivonat koncentráció függő módon szignifikánsan emelte az NF-κΒ 

transzkripciós aktivitást koronária endotél sejtekben (CAEC). Ez az aktivitás gátolható 

kataláz, DPI és apocynin segítségével, amely alapján arra következtethetünk, hogy a 

NAD(P)H oxidáz eredetű hidrogén-peroxid okozza a cigarettafüst extraktum hatására 

létrejövő NF-κΒ aktivációt. 

 

A dohányzás és az in vitro cigarettafüst expozíció hatására a monociták endoteliális 

kitapadása figyelhető meg 

A dohányfüstnek kitett patkányok karotisz ereiben szignifikánsan megnőtt az aktivált 

THP-1 monocita sejtek kitapadása az endotélhez. Az in vitro CSE-vel kezelt patkány 
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karotisz és aorta darabkákon szintén megfigyelhető volt. A CSE-vel inkubált karotisz 

endotél sejttenyészetben szintén dózis-függő módon növekedett a THP-1 sejtek 

kitapadása, amelyet apocynin, DPI vagy kataláz kezelés gátolt.  

 

A rezveratrol gátolja a TNF-α, az IL-6 és a H2O2 indukálta monocita kitapadást 

human koszorúér endotél sejtekhez 

A TNF-α és az IL-6 koncentráció függő módon megnövelte e monociták kitapadását 

human koronária endotél sejtekhez sejttenyészetben, míg a rezveratrol előkezeléssel ezt 

meggátoltuk. A TNF-α okozta monocita adhéziót szintén gátolni lehetett apocyninnel, 

SOD-val és katalázzal. A kísérletet hidrogén-peroxid kezeléssel megismételve a 

fentiekhez hasonló eredményeket kaptunk. 

 

Rezveratrol gátolja a citokin indukálta NF-κΒ aktivációt human koronária endotél 

sejtekben 

A rezveratrol hatását a TNF-α indukálta NF-κΒ aktivációra tranziens transzfekció 

segítségével vizsgáltuk. HCAEC sejteket tranziensen transzfektáltuk NF-κΒ 

promóterrel reporter vektorral, majd rezveratrollal előkezeltük, és TNF-α-val 

stimuláltuk (10 ng/ml, 2  órán keresztül). A rezveratrol előkezelés koncentráció függő 

módon megelőzte a TNF-α indukálta NF-κΒ aktivációt. Az IL-1 és IL-6 szintén 

aktiválja az NF-κΒ-t, és ezt a hatást a rezveratrol szintén szignifikánsan csökkenti. 

 

A rezveratrol gátolja az NF-κΒ aktivációt tenyésztett aorta szegmentumokban 

Először a reporter gén készítmény elektroporációjához szükséges optimális állapotot 

határoztuk meg. Vörösen fluoreszkáló jelző fehérjét használtunk az effektív endotél 

transzfekció kimutatásához. A tenyészetett aorta szegemetumokat NF-κΒ reporter gén 

konstruktommal transzfektáltunk, a TNF-α hatására szignifikánsan emelkedett a 

luciferáz aktivitás, amelyet a rezveratrol előkezelés meggátolt. 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

A cigarettafüst expozíció szignifikáns endoteliális diszfunkciót okoz a patkány karotisz 

erekben, amelyet a NAD(P)H oxidáz gátlásával meg lehet akadályozni. Ez összefüggést 

mutat az erekben észlelt megnövekedett NAD(P)H oxidáz-dependens szuperoxid 

termeléssel. Úgy tűnik a cigarettafüst vízben oldékony összetevői felelősek az erekben a 

NAD(P)H oxidáz aktiválásáért, mivel az in vitro CSE-vel kezelt izolált artériákban, az 

aktivált fehérvérsejtek hiányában is észleltük a koncentrációfüggő szuperoxid 

növekedést.  A CSE függő szuperoxid forrása úgy tűnik a NAD(P)H oxidáz, amelyet az 

ex vivo kísérletek is alátámasztanak. A CSE emeli a gp91phox expressziót patkány 

erekben. Az etidium-bromid festés kimutatta mind az endoteliális, mind a vaszkuláris 

simaizomsejtekben a megnövekedett szuperoxid termelést a cigarettafüstnek kitett 

állatok ereiben. A cigarettafüst kivonat kezelés in vitro mindkét sejttípusban növelte az 

oxidatív stresszt. 

Egyes feltételezések szerint a cigarettafüst részecske fázisában lévő anyagok aktiválják 

a protein kináz C-t. Meg kell jegyeznünk, hogy a NAD(P)H oxidáz egyéb sejten belüli 

forrásai (mint a xantin oxidáz, citokróm P450 és a mitokondriális források) szintén 

számottevő mennyiségű szuperoxidot termelhetnek, de ezen enzimek szerepe a CSE 

indukálta oxidatív stresszben nem teljesen megmagyarázott (adataink szerint nem a 

ciklooxigenáz és az eNOS játszik főszerepet). 

A CSE azon összetevői amelyek aktiválják a NAD(P)H oxidázt jelenleg még nem 

ismertek. A nikotin önmagában javítja a mikroerek acetilkolin függő vazodilatációját, 

de ezt a dohányzásnak kitett állatok szérumával nem tudtuk utánozni, ugyanúgy mint a 

CSE okozta endoteliális szabadgyöktermelésre gyakorolt hatását sem a kísérleteinkben. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a dohányfüst mind in vivo, mind in vitro 

megnövelte a proinflammatorikus citokinek (IL-6,  TNF-α és IL-1β) valamint a citokin 

függő gyulladásos mediátorok (iNOS) mennyiségét az érfalban. A kísérleti 

eredményeink szerint a tenyésztett human koronária endotél sejtekben mind a 

cigarettafüst extraktum, mind a a dohányzásnak kitett állatok szérumának hatására a 

gyulladásos gének aktivációja következett be. A CSE szignifikánsan megemelte az NF-

κB aktivációt endotél sejtekben. Ez a hatás apocyninnel és katalázzal gátolható volt, ami 
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alátámasztja a NAD(P)H oxidáz eredetű hidrogén-peroxid okozta NF-κB eredetű 

érgyulladást. 

A rezveratrol  meggátolta a TNF-α függő monocita aktivációt HCAEC sejttenyészetben. 

Az IL-6 okozta endoteliális aktiváció szintén gátolható volt rezveratrollal. Hasonló 

koncentrációban alkalmazva a rezveratrolt szintén megakadályozta a hidrogén–peroxid 

okozta monocita adhéziót a HCAEC sejtekhez. A TNF-α -indukálta NF-κB aktivációt 

HCAEC sejtekben rezveratrol előkezeléssel tudtuk gátolni, és ez intakt vérerekben is 

működött. A TNF-α és NF-κB aktivál egyéb gyulladásos citokineket is és ezt is gátolni 

lehet rezveratrol előkezeléssel. A TNF-α indukálta NF-κB aktiváció kataláz, illetve 

NAD(P)H oxidáz gátlók adásával kivédhető. Adatainkat összegezve a NAD(P)H oxidáz 

eredetű hidrogén-peroxid mediálta citokinek okozta NF-κB aktivációt szintén gátolja a 

rezveratrol. A rezveratrol védőmechanizmusa még nem teljesen ismert. Úgy tűnik a 

rezveratrol okozta NF-κB aktiváció gátlása nem sejtspecifikus. A rezveratrol blokkolja a 

NF-κB p65-ös alegységének a foszforizációját, ezáltal gátolja a bejutását a sejtmagba. 

Azonban a rezveratrol nem gátolja az NF-κB TNF-α-függő foszforilációját, valamint  az 

I κB degradációját. A rezveratrol submikromoláris mennyiségei elégségesek a citokinek 

okozta NF-κB függő celluláris válaszok csökkentésére. Azonban a továbbiakban 

érdemes lenne tanulmányozni a rezveratrol védő hatását a dohányzó betegekben. 

 

 

6. ÖSSZEGZÉS 

 

1. Lucigenin kemilumeneszcenciával és etídium bromid festéssel detektáltuk az 

erekeben a NAD(P)H dependens szuperoxid termelést, amelyért az érfalban található 

NAD(P)H oxidáz felelős, mivel aktivált fehérvérsejtek jelenléte nélkül is kimutatható a 

cigarettafüst kivonat hatásának in vitro kitett erekben. 

2. A cigarettafüst vízben oldható összetevői megnöveli a NAD(P)H oxidáz eredetű 

hidrogén peroxid termelődést mind az endoteliális, mind a simaizom sejtekben mind in 

vivo, mind in vitro kísérleti körülmények között. 

3. Az in vivo cigarettafüstnek kitett erek falában a gyulladásos citokinek (IL-6, TNF-

α és IL-1β) és a citokin-függő gyulladásos mediátorok (iNOS) megnövekedett 
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expresszióját figyeltük meg. Ezeket az elváltozásokat találtuk a cigarettafüst kivonattal 

in vitro kezelt erekben is. 

4. A cigarettafüst extraktum hatására szignifikánsan emelkedik az NF-κB aktiváció 

az endotél sejtekben. Az a tény, hogy endotélsejtekben ez az aktiváció apocyninnel és 

katalázzal is gátolható, bizonyítékul szolgál arra, hogy az NF-κB érgyulladást okozó 

hatásában a NAD(P)H oxidáz eredetű hidrogén peroxid is szerepet játszik. 

5. Vizsgálatainkban azt találtuk, hogy a patkányok in vivo dohányzása és az erek in 

vitro cigarettafüst extraktummal való kezelése az aktivált monociták endoteliális 

adhéziójához vezet. A cigarettafüst vízben oldott összetevőinek szerepét támasztja alá, 

hogy a “dohányos” patkányok szérumában az adhéziós molekulák, belelértve az ICAM-

1 megnövekedett endoteliális expresszióját okozta. 

6. TNF-α-indukálta NF-κB aktivációt HCAEC sejtekben rezveratrol előkezeléssel 

gátolni tudtuk. Az IL-6 okozta endotél aktivációt szintén meggátolta a rezveratrol 

kezelés.  A hasonló koncentrációban alkalmazott rezveratrol hatékonyan csökkentette a 

hidrogén peroxid indukálta monocita adhéziót a HCAEC sejtehez.  

A TNF-α indukálta NF-κB aktiváció kataláz, illetve NAD(P)H oxidáz gátlók 

adásával kivédhető. TNF-α-indukálta NF-κB aktivációt rezveratrollal intakt vérerekben 

is gátolni tudtuk. Az IL-6 és IL-1 szintén aktiválja az NF-κB-ét HCAEC sejtekben, ezt 

azonban a rezveratrol mindkét citokin esetében hatásosan kivédte. Ezek az eredmények 

azt suggalják, hogy a rezveratrol meggátolhatja azokat a jelátviteli utakat, amelyek az 

NF-κB aktivációjához vezetnek. 
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