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1. Bevezetés 

A sejtalapú terápiák alkalmazása szívinfarktust követően bizonyítottan 

csökkenti az infarktus méretét és javítja a szívfunkciót. A sejttranszplantáció 

előnyös hatásainak magyarázatára különböző hipotézisek szolgálnak, mint 

például a: transzdifferenciáció, sejtfúzió illetve a befogadó és transzplantált 

sejtek között kialakuló közvetlen membránkapcsolatok. A mitokondriumok ezen 

regenerációs folyamatokban betöltött szerepére egy évtizede figyeltek fel, 

amikor bizonyítottá vált, hogy a mitokondriumok képesek sejtek között 

kicserélődni. A szív sejtalapú terápiájában használt ideális sejttípusok 

kiválasztása, a beadás optimális időpontjának meghatározása és a regeneráció 

hátterében álló pontos hatásmechanizmus máig vitatott kérdések. 

A reaktív oxigén származékok (ROS) és reaktív nitrogén származékok (RNS) 

termelődése iszkémiában megemelkedik. A mitokondriumok a ROS és RNS fő 

termelői és egyben azok fő célpontjai is. A nitrogén monoxid (NO) számos 

jelátviteli útvonal szereplője a sejtben. A NO-t a miokardiumban a nitrogén 

monoxid szintáz (NOS) enzim termeli, amelynek három izoformája ismert: 

neuronális (nNOS), indukálható (iNOS) és az endoteliális (eNOS). Számos 

tanulmány felvetette egy mitokondriális NOS (mtNOS) jelenlétét, de nehéz 

azonosíthatósága és kérdéses gyakorlati szerepe miatt a mtNOS eredete és 

létezése máig kérdéses. 

A ROS túltermelődése nemcsak a mitokondriumokat károsítja, hanem a 

nukleáris poli-ADP ribóz polimeráz (PARP) enzim túlaktiválódását is kiváltja; 

ami szintén a mitokondriumok működési zavarához és végül a sejtek halálához 

vezet. A PARP a sejtmagban poli-ADP ribóz polimereket épít különböző 

fehérjékre, például a hisztonokra és önmagára is, ezzel szabályozva az 

enzimaktivitást. A mitokondriális fehérjék ADP-ribozilációját már korábban 

leírták enzimatikus úton, vagy a nikotinamid adenin dinukleotid (NAD
+
)-

glikohidroláz által felszabadított ADP-ribózok fehérjékre építésével. A 

mitokondriumban található ADP-ribozil transzferázok és szabad ADP-ribóz 
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egységek jelenléte ellenére keveset tudunk a mitokondriális ADP-ribóz acceptor 

fehérjékről; és az esetleges intramitokondriális poli-ADP-ribozilációt 

(PARilációt) katalizáló enzimekről is.  Az oxidatív és nitrozatív stressz hatása 

az intramitokondriális PARilációra és egy egyedülálló mitokondriális PARP 

enzim létezése is vitatott. 

 

2. Célkitűzések 

A tézis középpontjában a mitokondriumok szerepének tisztázása állt, 

oxidatív és nitrozatív stresszel járó állapotokban; és iszkémiát követően a 

szívizom regenerációjában.  

 

Specifikus kérdések: 

 

2.1. Megmenthetik-e az egészséges sejtek oxidatív stresszben sérült 

kardiomioblaszt szomszédjaikat? Milyen szerepet játszanak a mitokondriumok 

ebben a folyamatban? 

2.2. Milyen proteomikai változások követik az oxidatív és nitrozatív streszzt a 

mitokondriumban? Melyik mitokondriális enzim lehet felelős a mitokondriális 

poli-ADP-ribozilációért? 

2.3. Létezik-e mitokondriális nitrogén monoxid szintáz enzim? Melyek a reaktív 

nitrogén származékok egyéb lehetséges forrásai a mitokondriumban? 

 

3. Kísérleti módszerek 

3.1. In vitro iszkémia modell 

H9c2 kardiomioblaszt sejteket magas glükóz tartalmú DMEM-ben 

tenyésztettünk, majd oxigén és glükóz egyidejű megvonásának (OGD) tettünk 

ki 2.5 órán át. A sejteket Vybrant DiO fluoreszcens festékkel jelöltük (1:200, 30 

percen át, 37 
0
C). Az OGD után a következő Vybrant DiD-jelölt sejteket adtunk 
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a kultúrához: egészséges H9c2 sejtek, károsított mitokondriummal rendelkező 

H9c2 sejtek, egészséges mezenhimális őssejtek (MSC), egészséges humán 

embrionális vese sejtek (HEK), egészséges Madin-Darby kutya vese sejtek 

(MDCK). A H9c2 sejtek mitokondriumának károsítását etídium bromid (EtBr) 

kezeléssel (50ng/ml EtBr a tenyésztő médiumban, két hónapon át) vagy F16 

kezeléssel (200 M a tenyésztő médiumban, 48 órán át) értük el. Az OGD-n 

átesett sejteket 24 órán át együtt tenyésztettük a Vybrant DiD-jelölt sejtekkel. A 

mitokondriumok mozgásának megfigyelésére a sejteket MitoTracker Red-del is 

megfestettük (1:2000, 10 percen át, 37 
0
C). A sejtek közötti közvetlen 

membránkapcsolatok kialakulásának megfigyelését 12 órán át Zeiss LSM 510 

META konfokális mikroszkóppal végeztük. 15 percenként készítettünk 

nagyfelbontású felvételeket 63x-os objektívvel. Az EtBr és F16 kezelés után a 

sejteket az OGD-n átesett H9c2 sejtekkel 12 lyukú edényekben tenyésztettük 

együtt. A kiindulási sejtszám minden esetben 15 000 volt, 2x2 mozaikképet 

készítettünk minden egyes lyuk két különböző pontjáról. Az élő, halott és 

hozzáadott megmentő sejtek számát az ImageJ sejtszámláló szoftverrel 

kalkuláltuk. A sejtek számát átlag ± SEM, *p< 0.05 fejeztük ki, ANOVA 

analízissel. 

A sejtek egy részét zöld fluoreszcens fehérjével (GFP), más részét piros 

fluoreszcens fehérjével (RFP) jelöltük. A sejteket 2MTS-EGFP-t vagy 2MTS-

mRFP-t kódoló plazmid DNS-sel transzfektáltuk. Ezek a konstruktok a humán 

citokróm c oxidáz 8A alegységének N-terminális célszekvenciáját használják, 

duplikátumban a fluoreszcens fehérje N-terminálisához kapcsolódva. 3x10
6
-on 

sejtet 4 g DNS-sel transzfektáltunk 100 µl-es Neon hegyekben, a következő 

feltételek mellett: 1150 V, 30 ms, 2 pulzus. 

 

3.2. Proteomikai analízis 

A poli-ADP-ribozilált fehérjék és PARP hatású enzimek azonosításához a 

mitokondriumokat patkány májból izoláltuk Percoll grádiens centrifugálással, 
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vagy jéghideg szukróz puffer használatával (0.25M szukróz, 0.5mM EDTA, 

5mM TRIS, pH 7.2). Az oxidatív és nitrozatív stressz indukálására a  

mitokondriumokat H2O2-dal, S-nitrozo glutationnal (GSNO) vagy S-nitrozo-N-

acetilpenicillaminnal (SNAP) kezeltük (minden esetben 3 mM, 30 percen át, 

jégen). Mindegyik csoport +/- 5mM 5-metoxi-indol-2-karboxilsav (MICA) 

előkezelést kapott 30 percen át. A MICA a dihidrolipoamid dehidrogenáz 

specifikus gátlószere. A mitokondriumokból izolált fehérjéket Western blottal 

azonosítottuk. Minden csoportból 10-10 g fehérjét töltöttünk 4-12% Bis-Tris 

Invitrogen mini gélekre. A fehérjéket Invitrogen nitrocellulóz membránra 

blottoltuk. A membránok blokkolására 0.05% Tween-t tartalmazó, TBS-ben 

oldott 10% sovány tejport használtunk; szobahőmérsékleten, egy órán át. A 

membránokat 3x5 perces TBS-Tween mosás után anti-PAR (1:5000) vagy anti-

PARP (1:4000) nyúl poliklonális primer antitesttel inkubáltuk éjszakán át, 4 
0
C-

on. Újabb 3x5 perces mosási lépés után a membránokat egy órán át, 

szobahőmérsékleten nyúl ellenes IgG-HRP konjugált másodlagos antitesttel 

inkubáltuk (1:2000). Újabb 4x5 perces TBS-Tween mosás után a fehérjéket az 

Amersham ECL előhívóval jelenítettük meg. A H2O2-dal kezelt és a kontroll 

csoportban két dimenziós gélelektroforézissel is elválasztottuk a fehérjéket. 

Négy PAR-pozitív fehérjét azonosítottunk tömegspektrometriával a két 

dimenziós gélből a H2O2-dal kezelt csoportban. A NO-donorral kezelt 

csoportból azonosított PAR-pozitív fehérje - a dihidrolipoamid dehidrogenáz – 

poli-ADP-riboziláló hatását két különböző enzim aktivitás assay-vel mértük. 

Minden csoportban hat párhuzamos mérést végeztünk, az optikai denzitás 

eredményeket egyutas ANOVA és Tukey összehasonlító teszt után átlag ± SEM 

(*: p < 0.05) fejeztük ki.  

3.3. Nitrogén monoxid mérési kísérletek 

A mitokondriumokat egér (C57/BL6) májból, szívből és agyból izoláltuk. A 

kísérletek egyik felében a lehetséges NO forrásokat kerestük a 
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mitokondriumokban. A mintákat NOS inhibítorokkal kezeltük: L-nitro-arginin-

metilészterrel (L-NAME, 1 mM vagy 10 mg/ml az ivóvízben, 3 napon át); vagy 

L-N-metilargininnel (L-NMMA, 1mM). A NO és RNS termelést áramlásos 

citometriával mértük, diaminofluoreszcein jelenlétében (DAF-FM, 7 M).  

Forward-scatter, side-scatter és zöld fluoreszcencia (FL1-H) értékeket 

regisztráltunk egy BD-FacsCalibur áramlási citométerrel, minden 

preparátumban 100,000 eseményből. Az adatokat a CellQuestPro szoftverrel 

értékeltük. A mitokondrium minták a peroxinitrit lebontását katalizáló: FP15 

(100 M) vagy FeTPPS (100 M) kezelést kaptak, hogy megfigyeljük a 

peroxinitrit jelenléte hozzárul-e DAF-FM jelek emelkedéséhez. A szuperoxid és 

H2O2 DAF-FM fluoreszcenciát befolyásoló hatását a szuperoxid diszmutáz 

mimetikus (M40401) és kataláz alkalmazásával zártuk ki. 

A kísérletek második részében a légzési lánc komplexek által termelt NO és 

RNS mennyiségét mértük, a következő kezelések jelenlétében: komplex I. 

blokkoló rotenon (10 M) – K-szukcinát (5 mM) jelenlétében vagy malát és 

szukcinát nélkül; komplex II. blokkoló 3-nitropropionsav (3-NPA, 100 M); 

komplex III. blokkoló myxotiazol (10 M); komplex IV. inhibítor kálium cianid 

(KCN, 100 M); a protonofór karbonil-cianid-p-trifluorometoxi-fenilhidrazon 

(FCCP, 10 M). A szív mitokondriumok által termelt ROS és RNS mennyiségét 

250 M 1-hidroxi-3-karboxi pirolidin (CPH) jelenlétében mértük. A 

mitokondriumokat 20 percen át 22 ± 1.5 
0
C-on inkubáltuk, majd a mintákat 

üveg kapillárisba helyeztük és az elektron paramagnetikus rezonancia (EPR) 

spektrumot egy X-band MiniScope 200 EPR spektrométerrel vettük fel. A 

reaktív oxigén és nitrogén származékok a CPH-val reagálva stabil 3-karboxi-

proxillá (CPz) alakulnak. A kalibrációt mitokondrium-mentes, a 3-CP próba 

növekvő koncentrációit tartalmazó pufferben készítettük. A felszabaduló 

nitrogén monoxid mennyiségét a mitokondrium minták gőzterében mértük. A 

mitokondriumokat 300 μl – malátot és glutamátot (5-5 mM) – tartalmazó 

pufferben szuszpendáltuk; majd 45 percen át eppendorf csövekben inkubáltuk. 
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A gőztérbe jutott NO mennyiségét kemilumineszcencián alapuló reakcióval 

mértünk (Exhaled NO Analyzer). Pozitív kontrollként nátrium nitroprusszidot 

használtunk (SNP, 10
−7

–10
−3

 M). 

 

4. Eredmények 

4.1. Mitokondriumok szerepe a posztiszkémiás kardiomioblasztok 

megmentésében 

Az OGD során a H9c2 sejtek jelentős része elpusztult vagy nagymértékű 

struktúrális károsodást szenvedett. Egészséges H9c2 sejteket 24 órán át együtt 

tenyésztettünk OGD-n átesett H9c2 sejtekkel. A hozzáadott egészséges sejtek 

kitapadtak a tenyésztőedény aljához és megújuló membránkapcsolatokat 

alakítottak ki egészséges és OGD-n átesett szomszédaikkal is. Az egészséges 

H9c2 sejtek hozzáadása szignifikánsan növelte a túlélő sejtek számát a 

tenyészetben. 

A kísérletek következő részében a mitokondriumok szerepét vizsgáltuk ebben a 

“megmentő” folyamatban. A hozzáadott H9c2 sejteket ezért EtBr-dal 

előkezeltük két hónapon át. Az EtBr ebben a koncentrációban és időtartamban 

csak a mitokondriális DNS-t károsítja. Az egészséges H9c2 sejtek hozzáadása 

szignifikánsan javította az OGD-n átesett sejtek túlélési arányát, ezzel szemben 

az EtBr-dal előkezelt – károsodott mitokondrummal rendelkező – sejtek 

hozzáadása nem növelte a túlélő sejtszámot (1. ábra). A statisztikai analízis a 

túlélő sejtek számát mutatja átlag ± SEM, * p< 0.05. A hozzáadott sejtek egy 

másik mitokondriális toxinnal, F16-tal történő előkezelése szintén 

alátámasztotta az EtBr-dal kapott eredményeket.  

A mitokondriumok szerepének igazolására ebben a megmentő folyamatban az 

OGD-n átesett sejtek és a hozzáadott egészséges H9c2 sejtek mozgását 12 órán 

át konfokális mikroszkóppal követtük. Az egészséges és OGD-n átesett sejtek 

között közvetlen membránkapcsolatok kialakulását figyeltük meg. A 

mitokondriumokat MitoTracker festékkel jelöltük, így követni tudtuk a 
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mitokondriumok mozgását a kialakult membránhidakban. Kimutattuk, hogy 

mitokondriális festékkel jelölt partikulumok átáramlanak a szomszédos sejteket 

összekötő membránhidakon keresztül (1. ábra).  

 

 

 
A mitokondriumok pontos lokalizálására H9c2 sejteket transzfektáltunk 

mitokondriális célszekvenciával rendelkező piros és zöld fluoreszcens 

fehérjékkel. A sejtek egyik populációját GFP-vel jelöltük és OGD-vel kezeltük, 

majd RFP-vel jelölt egészséges sejtekkel tenyésztettük együtt. A 

mitokondriumok a két sejtpopulációban könnyen elkülöníthetők voltak, a sejtek 

közötti kicserélődésüket nem tudtuk megfigyelni; kétszeresen jelölt sejteket sem 

találtunk a tenyészetben. A nagy konfluenciájú területeken szórványosan 

előfordultak sárga színnel detektálható mitokondriumok. A rétegfelvételekből 

1. ábra. A mitokondriumok 

szerepe a posztiszkémiás 

sejtek megmentésében. 

Egészséges H9c2 sejtek 

hozzáadása és együtt 

tenyésztése az OGD-n átesett 

sejtekkel szignifikánsan növeli 

a túlélő sejtszámot. Az EtBr-

dal kezelt, károsodott 

mitokondriummal rendelkező 

sejtek hozzáadása nem segíti a 

posztiszkémiás H9c2 sejtek 

túlélését (panel A). Az OGD-

vel kezelt és az egészséges 

sejtek között membránhidak 

alakulnak ki, amelyekben 

MitoTrackerrel jelölt 

mitokondriumok áramlása 

figyelhető meg a sejtek között 

(panel B). 

 

A 

B 
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rekonstruált 3 dimenziós képeken azonban nem találtunk GFP-jelölt 

mitokondriumokat az RFP-jelölt sejtek belsejében, sem fordítva; ezért a 

kolokalizáció valószínűleg a sejtek átfedéséből származik, nem pedig teljes 

mitokondriumok sejtek közötti kicserélődéséből. 

Könnyen hozzáférhető és a regenerációs folyamatok elősegítésére alkalmas 

további különböző típusú sejteket teszteltünk ugyanebben a rendszerben. OGD-

n átesett H9c2 kardiomioblasztokat együtt tenyésztettünk mezenhimális 

őssejtekkel, egészséges H9c2 sejtekkel, humán embrionális vese sejtekkel vagy 

Madin-Darby kutya vese sejtekkel. Eredményeink szerint az MSC sejtek és az 

egészséges H9c2 sejtek hasonló mértékben szignifikánsan képesek a túlélő 

sejtszámot növelni. A HEK sejtek szintén javították az OGD-n átesett sejtek 

túlélési arányát, de a kutya vese sejtek nem tudták növelni a túlélő sejtszámot a 

tenyészetben. 

4.2. Oxidatív és nitrozatív stressz okozta proteomikai változások a 

mitokondriumban 

A H2O2 és GSNO kezelés a fehérjék széles körű poli-ADP-ribozilációjához 

vezet patkány máj mitokondriumokban. A Western blottal kapcsolt két 

dimenziós gélelektroforézis és a tömegspektrometriai mérések 5 poli-ADP-

ribozilált (PARilált) fehérjét azonosítottak: dihidrolipoamid dehidrogenáz, 

mitokondriális aldehid dehidrogenáz, ATPáz, ornitin transzkarbamiláz, 

karbamoil-foszfát szintáz (2. ábra). 

A DLDH enzim a PARP-hoz hasonlóan erős poli-ADP-ribozilációt mutat 

nitrozatív stesszben, ugyanazt a szubsztrátot is használja, ezért feltételeztük, 

hogy a PARP-hoz hasonló poli-ADP-riboziláló hatása lehet a 

mitokondriumokban. A DLDH a mitokondriumokban három enzim – piruvát 

dehidrogenáz, alfa-ketoglutarát dehidrogenáz,  glicin dekarboxiláz – 

alegységeként is működik. A színváltozáson alapuló PARP enzim assay-ben a 

DLDH nem mutatott PARP aktivitást az 1 egységnyi PARP pozitív kontroll 

mellett, de az alfa-ketoglutarát komplexben már szignifikáns PARP aktivitást 
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detektátunk. A PARP gátló 3-aminobenzamid a PARP aktivitását csökkentette, 

de a KGDH által kiváltott PARP aktivitást nem befolyásolta (2. ábra). A 

mitokondrium mintákban a H2O2 kezelés és a különböző NO-donorok – SNAP 

vagy GSNO – a fehérjék poli-ADP-ribozilációját váltották ki, amit a specifikus 

DLDH inhibitor MICA meggátolt (2. ábra). 

 

2. ábra. Oxidatív és nitrozatív stressz okozta proteomikai változások a 

mitokondriumokban. A H2O2 és GSNO kezelés a mitokondriális fehérjék 

széleskörű  PARilációjához vezet (panel A). Az ezüstfestett két dimenziós 

gélből azonosított fehérjék a légzési lánc, Krebs ciklus és az urea ciklus fontos 

tagjai (panel B). A DLDH enzim önállóan nem rendelkezik PARP-hoz hasonló 

aktivitással, de a KGDH komplexben szignifikáns PARP-aktivitást mutatott, 

amit a PARP inhibítor 3-AB nem gátolt meg (panel C). A mitokondrium 

mintákban a GSNO, SNAP és H2O2 kezelés által kiváltott fehérje poli-ADP-

ribozilációt a DLDH inhibítor MICA megakadályozza (panel D). 
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4.3. A reaktív nitrogen származékok forrásai a mitokondriumokban 

Izolált mitokondriumok DAF fluoreszcenciáját a NOS szubsztrát L-arginin 

jelenléte vagy hiánya nem befolyásolta; mint ahogy a jelenlévő Ca
2+ 

- a NOS 

kofaktorának - mennyisége sem. A NOS inhibítorok – L-NAME és L-NMMA – 

alkalmazása sem csökkentette a DAF jelet. Ez alapján elég valószínűtlen, hogy 

egy feltételezett mitokondriális NOS termel nagy mennyiségű RNS-t. 

Ezzel ellentétben az ONOO
-
 lebontását katalizáló FP15 vagy FeTPPS kezelés 

szignifikánsan csökkentette a DAF fluoreszcenciát. A SOD mimetikus 

(M40401), kataláz vagy a kettő együttes alkalmazása nem volt hatással a 

fluoreszcens jelre, amiből arra következtettünk, hogy a jelet nem a 

mitokondriumban jelenlévő szuperoxid vagy hidrogén peroxid okozzák, sokkal 

inkább a felszabaduló reaktív nitrogén származékok, mint például a peroxinitrit. 

Ezen kísérletek alapján a mitokondriumok az L-arginin – NOS útvonaltól 

független módon termelnek jelentős mennyiségű RNS-t.  A DAF 

fluoreszcencián alapuló mérések eredményeit kiegészítettük a CPH elektron 

spin rezonancia mérésekkel, ahol a mitokondriumok által termelt RNS 

mennyiségét a NOS inhibítorok alkalmazása nem befolyásolta. A SOD 

mimetikus M40401 és az ONOO
-
 lebontását katalizáló anyagok jelenlétében a 

következő kísérletekben a DAF fluoreszcenciát áramlásos citometriával 

kvantifikáltuk. A mitokondriumok denaturálása – háromszoros 

fagyasztás/felolvasztás ciklussal vagy 95 
0
C-ra melegítésével – jelentősen 

csökkentette a DAF jelet. A mitokondriális légzés gátlása rotenonnal vagy a 

légzési szubsztrátok – malát és glutamát – elvonása szintén a DAF 

fluoreszcencia csökkenését okozta. A légzési lánc I. és II. komplexe is 

biztosíthatja az elektronokat a reakcióhoz, hiszen sem a rotenon szukcinát 

jelenlétében sem a II. komplex blokkoló alkalmazása malát és glutamát 

jelenlétében  nem befolyásolta a fluoreszcens értékeket. A III. komplex 

blokkolása enyhén megemelte, míg a IV. komplex gátlása vagy a proton 

grádiens megszüntetése FCCP-vel nem változtatta meg a DAF jelet. 
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3. ábra. NOS izoformák és NO termelés humán szív mitokondriumban. Az 

anti-NOS antitestekkel készített Western blottokon a pozitív kontrollokban 

megtalálható a 140-160 kDa közötti NOS fehérje, míg a mitokondrium 

mintákban nem találunk NOS-specifikus jelet (panel A). A gázfázisú NO mérés 

során a mitokondrium minták (n=6) a pozitív kontrollként használt nátrium 

nitroprusszidhoz viszonyítva nem termeltek szignifikáns mennyiségű nitrogén 

monoxidot (panel B). 

 
A következő kísérletsorozatban Western blottal próbáltunk NOS-pozitív 

fehérjéket azonosítani egér szív mitokondriumokban különböző anti-NOS 

antitestekkel. Az antitestek reagáltak a pozitív kontrollokkal, de a mitokondrium 

mintákban nem találtunk NOS-pozitív fehérjéket a várt molekula súlyoknál (144 

kDa: eNOS, 150–160 kDa: nNOS és 125 kDa: iNOS). Ezen kísérleteket humán 

mintákon is elvégeztük, de ebben az esetben sem találtunk NOS-pozitív 

fehérjéket a mitokondriumokban (3. ábra). A mitokondriális NO termelést gáz-

fázisban kemilumineszcencián alapuló reakcióval is mértük. Ez egy közvetlen 

és érzékeny módszer, amit klinikai körülmények között rutinszerűen használnak 

a kilélegzett levegő NO mennyiségének meghatározására. A pozitív kontrollként 

használt nátrium nitroprusszid gőzterében mért NO mennyiséghez viszonyítva a 

mitokondriumok nem termeltek szignifikáns mennyiségű nitrogén monoxidot 
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(3. ábra). Bár Western blottal sem tudtunk mitokondriális NOS fehérjét 

kimutatni, ezen eredmények nem zárják ki, hogy a mitokondriumok kis 

mennyiségű NO-t vagy más RNS-eket termelnek és metabolizálnak. 

 

5. Megbeszélés 

5.1. A szívizom regenerációját célzó új, sejtalapú terápiák megismerése és 

fejlesztése jelentős figyelmet kapott az elmúlt években, hiszen még mindig a 

szív megbetegedései okozzák a halálesetek legnagyobb részét a nyugati 

világban. Az elmúlt évek intenzív kutatásai ellenére sincs egyetértés a kutatók 

és orvosok között arról, hogy melyek a legmegfelelőbb donor sejtek, hogyan és 

milyen időpontban juttassák a sejteket a sérült szívizom közelébe, és melyek a 

legmegfelelőbb betegcsoportok a sejtterápia alkalmazására. Mindezek ellenére 

általánosan elfogadott, hogy sejttranszplantációval csökken a sérült területen a 

heg mérete és a szívfunkció javul. Korábbi kísérleteinkben megfigyeltük, hogy a 

MSC-k képesek a posztiszkémiás kardiomioblasztok túlélését javítani egy in 

vitro iszkémia modellben. Ebben a tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a MSC-

hez hasonlóan az egészséges H9c2 sejtek is képesek-e az OGD-n átesett 

posztiszkémiás szomszédaikat megmenteni a sejthaláltól. Az egészséges H9c2 

sejtek a mezenhimális őssejtekhez hasonló mértékben, szignifikánsan növelték 

az OGD-n átesett túlélő sejtek számát. A hozzáadott sejtek különböző fokú 

differenciáltsága befolyásolja megmentő potenciáljukat ebben az in vitro 

iszkémia modellben. A sejtbeültetés jótékony hatásának magyarázatára több 

feltételezés is létezik, például a sejtek transzdifferenciációja, sejtfúzió; vagy a 

szomszédos sejtek között kialakuló közvetlen membránkapcsolatok. Ebben a 

tanulmányban sejteket összekötő membránhidak kialakulását figyeltük meg a 

szomszédos OGD-n átesett és hozzáadott egészséges sejtek között. Ezekben a 

membránhidakban mitokondriumok mozgását is detektáltuk a szomszédos 

sejtek között. Eredményeink szerint egészséges kardiomioblasztok képesek az 

oxidatívan sérült szomszédaikat megmenteni a sejthaláltól tenyészetben; ezzel 
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ellentétben a károsodott mitokondriumú sejtek –akár EtBr kezelés vagy F16 

kezelés hatására – nem képesek a posztiszkémiás szomszédaikat megmenteni. 

Az egészséges mitokondriumok jelenléte elengedhetetlen a “megmentő” hatás 

eléréséhez, ahogy a sejtek közötti közvetlen membránkapcsolatok kialakulása is, 

amelyeken keresztül mitokondriumokból felszabaduló faktorok, mitokondriális 

membránrészek, vagy akár teljes sejtorganellumok képesek a szomszédos sejtek 

közötti kicserélődésre. Bár a szív sejtalapú terápiája a kutatások egyik központi 

kérdése az elmúlt években, jelenlegi tudásunkkal számos kérdésre nem tudunk 

kizárólagos választ adni. A szív sejtalapú terápiája bizonyítottan javítja a 

szívfunkciót, de nagy számú beteggel végzett, hosszú távú, utánkövetéses 

vizsgálatok mindenképpen szükségesek a biztonságos klinikai alkalmazás 

bevezetése előtt. 

5.2. Előző kísérleteinkben a mitokondriumok fontos szerepére figyeltünk fel az 

in vitro iszkémia modellben, ezért próbáltuk megvizsgálni, hogy milyen 

molekuláris változások történnek a mitokondriumokban oxidatív stressz alatt. 

Az oxidatív és nitrozatív sérülések számos fehérje – például a mitokondriális 

légzési lánc vagy az energia metabolizmus enzimei - poszt-transzlációs 

modifikációjához vezetnek. A poli-ADP-riboziláció egy poszt-transzlációs 

módosítás, amely a sejtmagban történik normális körülmények között is. A 

PARP enzim azonban hipoxiában túlaktiválódik és az általa termelt PAR 

polimerek felhalmozódnak a sejtben. Ezen PAR polimerek lehetnek a sejtmag és 

a mitokondriumok között zajló párbeszéd közvetítői, akik a sejthalál-szignálokat 

szállítják a mitokondriumokhoz, amelyekből aztán AIF és citokróm c szabadul 

fel. Nem bizonyított, hogy a PAR polimerek pontosan hogyan kommunikálnak a 

mitokondriumokkal, de az biztos, hogy a poli-ADP-riboziláció nem csak és 

kizárólag a PARP enzim privilégiuma és nem csak a sejtmagban fordul elő. 

Korábbi tanulmányok találtak PARP aktivitást és PARilációt a sejtplazmában és 

a mitokondriumokban is. Ebben a tanulmányban azt találtuk, hogy az oxidatív 

és nitrozatív stressz számos mitokondriális fehérje – például a légzési lánc, 



 15 

Krebs ciklus és az urea ciklus fontos tagjai - PARilációjához vezet. Az ATPáz 

és mtALDH működése gátolt oxidatív stresszben, az Otc fehérje mennyisége 

csökken, míg a CPS-1 kiszabadul a mitokondriumból oxidatív vagy nitrozatív 

stresszben. Az ATPáz gátlása csökkent ATP szintézishez majd mitokondriális 

diszfunkcióhoz vezet. A CPS-1 az urea ciklus kezdő tagja, az enzim csökkent 

aktivitása hiperammonémiához vezet. Az Otc fehérje szintén az urea ciklus és az 

arginin metabolizmus szereplője. Oxidatív stresszben az Otc preprotein nem tud 

a sejtplazmából a mitokondriumba jutni, így az érett fehérje szintje csökken. 

Mindemellett az oxidatív stressz lipid peroxidációhoz és toxikus aldehidek – 

mint például a 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), malondialdehid (MDA) – 

kialakulásához vezet. Ezek a toxikus aldehidek nemcsak a mtALDH-t gátolják, 

hanem a mitokondriális légzést is a II. és III. komplexen, ezzel megváltoztatva a 

mitokondriális transzmembrán potenciált (4. ábra). 

A DLDH enzim a PDH és KGDH enzimek részeként fontos szerepet játszik a 

sejt energia szintjének fenntartásában. A DLDH enzim számos aktivitása ismert, 

amelyeket az oxidatív stressz során kialakuló szabadgyökök jelenléte és a pH 

változása is befolyásol. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy patkány máj 

mitokondriumokban GSNO kezelést követően a DLDH enzim poli-ADP-

ribozilálódik. Az izolált mitokondrium mintákban az oxidatív vagy nitrozatív 

stressz által kiváltott PAR-pozitív fehérje jeleket a DLDH specifikus inhibítora, 

a MICA teljes mértékben gátolta. In vitro enzim aktivitás assay-k a KGDH 

enzim PARP-hoz hasonló aktivitását mutatták, mind Western blottal, mind a 

spekstroszkópián alapuló assay esetében. A DLDH enzim az oxidatív stresszben 

kialakuló mitokondriális savasodás miatt megváltoztatja oligomerizációját és 

aktivitása csökken. Oxidatív stresszben a KGDH enzim is gátlás alá kerül és ez 

a sejt energetikai állapotának fenntartása miatt kritikus lehet. 
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4. ábra H2O2 vagy NO-donorok által kiváltott proteomikai változások a 

mitokondriumban. Az azonosított fehérjék mindegyike fontos szerepet tölt be 

a mitokondium energiaháztartásának fenntartásában. Az oxidatív és nitrozatív 

stressz ezen enzimek gátlásához, vagy aktivitásának csökkenéséhez vezet. OM: 

külső membrán, IM: belső membrán, I., II., III., IV. : Légzési lánc komplexek. 

 

A KGDH enzimet a H2O2 gátolja, de a HNE, szuperoxid, peroxinitrit és maga a 

nitrogén monoxid is képes az enzim aktivitását csökkenteni. A DLDH alegység 

PARilációja lehet az aktivitás csökkenés egyik kiváltó oka. A KGDH enzim a 

mitokondriális NAD és PAR metabolizmus fiziológiai szabályozója is lehet, 

illetve hozzájárulhat a poli-ADP-riboziláció patológiás változásaihoz különböző 

betegségekben. 

 

5.3. A PARP enzim mellett a nitrogén monoxid szintáz mitokondriális párjának 

létezése, és mitokondriális NO termelése is feltételezett. A mitokondriumok NO 

termelését számos laboratórium a diaminofluoreszcein használatával mutatta ki. 

A mitokondriumban mérhető erős DAF szignálok ellenére a NOS vagy ahhoz 
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hasonló fehérje azonosítása a mitokondriumban számos nehézségbe ütközik. Az 

ismert NOS izoformák elleni többféle különböző antitesttel sem tudtunk NOS-

pozitív fehérje jelet kimutatni humán szív mitokondriumokban; ahogy jelentős 

mennyiségű NO-t sem a minták gőzterében. A DAF fluoreszcencia érzékeny 

peroxinitritre is ami a mitokondriumban könnyen kialakul a jelenlévő 

szuperoxidból és NO-ból. Ebben a tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a NO-t a 

feltételezett mtNOS termeli-e a mitokondriumokban az arginin-citrulin 

útvonalon. Kimutattuk, hogy a mitokondriális DAF jelet a NOS blokkolók nagy 

koncentrációban, és hosszú távú alkalmazásban sem csökkentik, ahogy az L-

arginin vagy Ca
2+

 megvonása; illetve a SOD mimetikum és kataláz együttes 

adása sem; megerősítve a feltételezést, miszerint arginin-függő NOS nem vesz 

részt a reakcióban. Ezzel szemben mind az ONOO
- 

lebontását katalizáló 

anyagok, mind a mitokondriumok denaturálása, mind pedig a mitokondriális 

légzés gátlása szubsztrátok hiányában sikeresen gátolta a DAF fluoreszcenciát. 

Összegezve a légzési lánc gátlószereivel végzett kísérleteket kiderül, hogy az 

elektron transzport az I. és II. komplexekről az ubikinon ciklusba 

elengedhetetlen feltétele az RNS termelésnek, míg a protongrádiens hiánya vagy 

az ATP termelés nem befolyásolja azt. A sejtekben, vagy akár a szomszédos 

sejtekben termelődő NO könnyen diffundál a mitokondriumba, ahol a 

szuperoxiddal reagálva a DAF fluoreszcenciáért nagyrészben felelős 

peroxinitritté alakul. 

A mitokondriális NOS létezése és az általa termelt mitokondriális NO 

mennyiségére vonatkozó viták fő kiváltó oka, a különböző laboratóriumokban 

végzett kísérletek nehéz reprodukciója. A laboratóriumok különböző 

mitokondrium izolálási technikákat alkalmaznak, így különböző tisztaságú 

preparátumokhoz jutnak; jellemzően a külső mitokondrium membránhoz 

kapcsolódó eNOS izoforma jelenik meg a mitokondrium preparátumokban. Az 

eNOS a mitokondriumhoz közeli sima endoplazmatikus retikulumhoz 

horgonyzódik ki, és az eNOS szekvenciájában azonosítottak egy pentabázikus 
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aminosav szekvenciát, ami az eNOS mitokondriális kikötéséért felelős. Ezek a 

megfigyelések alátámasztják azt a feltételezést miszerint a mtNOS valójában 

egy celluláris NOS enzim a mitokondrium külsö felszínéhez kapcsolódva. 

A kísérleti bizonyítékok jelenleg még nem elegendőek, de feltételezhetjük, hogy 

a NOS enzim mitokondriumhoz kötődése az enzim aktivitására is hatással van, 

így az aktív NOS enzim kötődése a külső mitokondrium membránon NO 

termeléséhez vezet, szabályozva ezzel a respirációt. Genetikai kísérletekkel nem 

tudtak mtNOS gént azonosítani a mitokondriális genomban, így feltételezhető 

lenne, hogy a mtNOS fehérje aktív transzporttal jut a sejtplazmából a 

mitokondrium mátrixba. Ezzel ellentétben azonban az ismert NOS izoformák 

nem tartalmazzák a szükséges mitokondriális target szekvenciát, amely a fehérje 

mitokondriumba szállításáért felelős. Mindezek mellett jelenleg már a teljes 

humán szív mitokondrium proteom ismert amelyben nem találtak egyetlen 

mitokondriális NOS fehérjét sem. 

 

6. Következtetések 

6.1. Egészséges H9c2 és mezenhimális őssejtek képesek megmenteni 

posztiszkémiás szomszédaikat a sejthaláltól. A mitokondriumoknak központi 

szerepük van ebben a megmentő folyamatban akár az oxidatívan sérült sejtek 

energiaszintjének helyreállításával; vagy a sérült mitokondriumokból 

felszabaduló sejthalál-szignálok gátlásával. 

6.2. Az oxidatív és nitrozatív stress a mitokondriális fehérjék nagymértékű poli-

ADP-ribozilációjához vezet. Ezen fehérjék a légzési lánc, Krebs ciklus és urea 

ciklus fontos tagjai és poli-ADP-ribozilációjuk az enzimek diszfunkciójához 

vezethet, zavart okozva ezzel a mitokondriális energia termelésben, ami végül a 

sejtek halálához vezet. A dihidrolipoamid dehidrogenáz enzim egy potenciális 

jelölt amely a mitokondriális poli-ADP-ribozilációért felelős.  
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6.3. A mitokondriumok az L-arginin – NOS útvonaltól függetlenül termelnek 

reaktív nitrogén származékokat. Egér és humán szív mitokondriumban a 

feltételezett mitokondriális NOS fehérje jelenléte nem kimutatható. 

 

7. Közlemények  

7.1. Értekezéshez kapcsolódó közlemények 

1. Cselenyak A, Pankotai E, Horvath EM, Kiss L, Lacza Z. Mesenchymal stem 

cells rescue cardiomyoblasts from cell death in an in vitro ischemia model via 

direct cell-to-cell connections. BMC Cell Biol. 2010 Apr 20;11(1):29. IF:3,16 

2. Pankotai E, Lacza Z, Murányi M, Szabó C. Intra-mitochondrial poly(ADP-

ribosyl)ation: potential role for alpha-ketoglutarate dehydrogenase. 

Mitochondrion. 2009 Apr;9(2):159-64. IF:4,262  

3. Csordás A, Pankotai E, Snipes JA, Cselenyák A, Sárszegi Z, Cziráki A, 

Gaszner  B, Papp L, Benko R, Kiss L, Kovács E, Kollai M, Szabó C, Busija 

DW, Lacza Z. Human heart mitochondria do not produce physiologically 

relevant quantities of nitric oxide. Life Sci. 2007 Jan 23;80(7):633-7. IF: 2,389 

4. Lacza Z, Kozlov AV, Pankotai E, Csordás A, Wolf G, Redl H, Kollai M, 

Szabó C,  Busija DW, Horn TF. Mitochondria produce reactive nitrogen species 

via an arginine-independent pathway. Free Radic Res. 2006 Apr;40(4):369-78. 

IF: 5,44 

5. Lacza Z, Pankotai E, Busija DW. Mitochondrial nitric oxide synthase: 

current concepts and controversies. Front Biosci. 2009 Jan 1;14:4436-43. 

Review. PubMed PMID: 19273361.IF: 3,308 

 

7.2. Értekezéshez nem kapcsolódó közlemények  

 

1. Cao T, Racz P, Szauter KM, Groma G, Nakamatsu GY, Fogelgren B, 

Pankotai E, He  QP, Csiszar K. Mutation in Mpzl3, a novel gene encoding a 

predicted adhesion protein, in the rough coat (rc) mice with severe skin and hair 

abnormalities. J Invest Dermatol. 2007 Jun;127(6):1375-86. IF: 4,829 

2. Seabra AB, Pankotai E, Fehér M, Somlai A, Kiss L, Bíró L, Szabó C, Kollai 

M, de Oliveira MG, Lacza Z. S-nitrosoglutathione-containing hydrogel 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17263816?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4


 20 

increases dermal blood flow in streptozotocin-induced diabetic rats. Br J 

Dermatol. 2007 May;156(5):814-8.  IF: 3,503 

3. Tóth-Zsámboki E, Horváth E, Vargova K, Pankotai E, Murthy K, Zsengellér 

Z, Bárány T, Pék T, Fekete K, Kiss RG, Préda I, Lacza Z, Gerö D, Szabó C. 

Activation of poly(ADP-ribose) polymerase by myocardial ischemia and 

coronary reperfusion in human circulating leukocytes. Mol Med. 2006 Sep-

Oct;12(9-10):221-8. IF: 2,708 

4. Lacza Z, Horváth EM, Pankotai E, Csordás A, Kollai M, Szabó C, Busija 

DW. The  novel red-fluorescent probe DAR-4M measures reactive nitrogen 

species rather than NO. J Pharmacol Toxicol Methods. 2005 Nov 

Dec;52(3):335-40.  

5. Lacza Z, Pankotai E, Csordás A, Gero D, Kiss L, Horváth EM, Kollai M, 

Busija DW, Szabó C. Mitochondrial NO and reactive nitrogen species 

production: does mtNOS exist? Nitric Oxide. 2006 Mar;14(2):162-8. IF: 2,509 

6. Horváth S, Prandovszky E, Pankotai E, Kis Z, Farkas T, Boldogköi Z, Boda 

K, Janka Z, Toldi J. Use of a recombinant pseudorabies virus to analyze motor 

cortical reorganization after unilateral facial denervation. Cereb Cortex. 2005 

Apr;15(4):378-84. IF: 6,187 

 

 


