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Bevezetés 
 
 Európa és Észak-Amerika fejlett ipari országainak társadalmai elöregedőben vannak. 2000-

ben az Európai Unió összlakosságának 16,7 %-a volt 65 év feletti, ez az arány 2,4 %-kal több, 

mint 1990-ben. Epidemiológiai tanulmányok eredményei szerint az időskor jelenti a legfőbb 

rizikófaktort a legfontosabb szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulására; a hipertónia, 

szívkoszorúér-betegség, szívelégtelenség vagy a stroke incidenciája és prevalenciája 

folyamatosan emelkedik az életkor előrehaladtával. Az élettani öregedési folyamatok 

következtében jellemző strukturális és funkcionális változások alakulnak ki az érrendszerben és a 

szívben, melyekre különféle betegségek kórélettani folyamatai rakódnak rá. Így ezek az öregkori 

fiziológiás változások a betegségek patofiziológiai mechanizmusaival karöltve együtt 

befolyásolják, együtt határozzák meg az idős emberek szív- és érrendszeri betegségeinek 

kialakulását, súlyosságát és progresszióját.  

 A közelmúltban megjelent tudományos közlemények számos olyan sejtszintű és 

molekuláris mechanizmust írtak le, melyek felelősek lehetnek a szív- és érrendszer időskorban 

bekövetkező funkcionális hanyatlásáért. Az oxidatív stressz elmélet (vagy szabad gyök teória) 

jelenleg az egyik legelfogadottabb magyarázat arra, hogy az öregedés hogyan vezet progresszív 

sejtkárosodáshoz a biokémiai mechanizmusok szintjén. Ezen elmélet szerint az szív- és 

érrendszeri öregedés, a kardiovaszkuláris funkcióknak az életkor előrehaladtával történő 

beszűkülése az élet során a miokardiumban és a koronária-érrendszerben fokozatosan 

felhalmozódó irreverzíbilis oxidatív károsodások következményének tulajdonítható, melyeket 

reaktív oxigén- és nitrogéngyökök okoznak. Az öregedő szervezet folyamatos oxidatív 

támadásnak van kitéve, mivel sejtjeinek mitokondriumaiban a nem tökéletesen zajló terminális 

oxidáció folyamán nagyobb mennyiségben keletkeznek oxigéntartalmú szabad gyökök és egyéb 

oxidánsok, mindenekelőtt szuperoxid-anionok (O2
-.) és hidrogén-peroxid (H2O2). A reaktív 

oxigén- és nitrogéntartalmú gyökök és egyéb oxidánsok (mint pl. a szuperoxid, hidrogén-

peroxid, peroxinitrit (ONOO-), vagy a hidroxilgyök (OH.)) öregkori túltermelődése különféle 

sejtstruktúrák és biomolekulák (lipidek, fehérjék, DNS, stb.) oxidatív modifikációjához, 

károsodásához vezet. 

 Az egyik legerősebb oxidáns, a peroxinitrit szuperoxid anionok és nitrogén-monoxid 

reakciójában képződik. Protonált formájában a peroxinitrit könnyedén átdiffundál a 

membránokon, bejut a sejtekbe, ahol agresszíven megtámadja a legkülönfélébb molekulákat és 

sejtstruktúrákat, ezzel kulcsfontosságú receptorokat, enzimeket inaktivál, beindítja a 
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lipidperoxidáció láncreakcióját és különböző DNS-károsodásokat, legfőképpen lánctöréseket 

idéz elő. 

 Az oxidatív és nitrozatív stressz következtében kialakuló DNS-lánctörések aktiválják a 

poli(ADP-ribóz)-polimeráz (PARP) enzimet a sejtmagban, mely a DNS-károsodásra adott 

sejtszintű válaszok fő mediátora, a DNS-károsodás súlyosságától függően különböző 

intracelluláris reakcióutakat indít be. Enyhe fokú DNS-sérülés esetében a PARP DNS-repair-

enzimként működve a keletkezett sérülés kijavítását és így a sejt túlélését segíti elő. Súlyos fokú 

DNS-károsodás viszont nagymértékű, excesszív PARP-aktivációt indukál amely egy óriási 

energiaigényű metabolikus ciklust indít be a sejtben. Ennek során a PARP ADP-ribóz egységek 

NAD+-molekulákról magi fehérjékre történő gyors transzferét és polimerizációját végzi. A 

folyamat rövid idő alatt kimeríti a sejt teljes NAD+- és ATP-készletét, lelassítja a glikolízis 

folyamatát és a mitokondriális légzést, végül a sejt funkciózavarához, majd nekrózisához vezet. 

Ily módon a PARP enzim aktiválódása a szívizom- és endotélsejtekben energetikai krízist 

indukál, mely a kontraktilis funkciók sejtszintű károsodását okozza, valamint csökkenti az 

endotélfüggő vazorelaxánsok (pl. acetilkolin) hatására bekövetkező nitrogén-monoxid-szintézist 

az endotélsejtekben. A koronáriákban kialakuló endoteliális diszfunkció regionális, vagy globális 

iszkémiához vezethet a miokardiumban, tovább rontva ezzel a szívizom működését. 

 Újabb tanulmányok kimutatták, hogy a PARP képes aktiválni a DNS-fragmentáció 

bizonyos effektorait is. Ezen eredmények szerint kardiomiocitákban és érfali sejtekben a PARP 

irányítja az apoptózis-indukáló faktor (AIF) mitokondriumból sejtmagba történő 

transzlokációját. E folyamat élettani jelentősége valószínűleg abban rejlik, hogy a kijavíthatatlan 

DNS-károsodást elszenvedett sejtek ezzel a mechanizmussal biztonságosan eliminálódhatnak. 

 Az öregedő miokardiumban és érfalban a PARP aktivációja következtében fellépő nagyobb 

számú nekrotikus és apoptotikus sejthalál kardiális és vaszkuláris remodelling kialakulásához, és 

a szív- és érrendszeri funkciók romlásához vezet. 

 Az oxidatív stressz elleni gyógyszeres próbálkozások hagyományos antioxidánsok 

segítségével (mint pl. E-vitaminnal, amely a képződött toxikus oxidációs termékeket köti meg; 

aszkorbinsavval vagy glutationnal, melyek csak viszonylag lassan képesek a peroxinitrittel 

reagálni) ellentmondásos eredménnyel zárultak több experimentális modellben. Újabb 

tanulmányok viszont a peroxinitrit – DNS-károsodás – PARP reakcióút gátlásával (a peroxinitrit 

gyors katalitikus lebontásával szintetikus metalloporfirin vegyületek segítségével, illetve a PARP 

gyógyszeres gátlásával) olyan új antioxidáns terápiás lehetőségeket vázolnak fel, melyek számos 

kórállapotban lehetnek eredményesen alkalmazhatók. 
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Célkitűzések 
 

Az öregedés oxidatív stressz elmélete és az azt támogató újabb vizsgálatok eredményei 

alapján az feltételezhető, hogy a nitro-oxidatív stressz – DNS-károsodás – PARP reakcióút 

aktiválódása fontos kórélettani szerepet játszhat a kardiovaszkuláris funkciók időskori 

hanyatlásában. Ennek a reakcióútnak a megszakítása, különböző lépéseknél történő gyógyszeres 

gátlása kedvezően befolyásolhatja az időskori szív- és érrendszeri diszfunkciót. 

Munkánkban a következő célokat tűztük ki: 

 

1. A hidrogén-peroxid által kiváltott vaszkuláris oxidatív stressz in vitro modelljében izolált 

patkány aortagyűrűkön: 

- a DNS-károsodás – PARP reakcióút lehetséges patofiziológiai szerepének vizsgálata az 

oxidatív stressz által indukált vaszkuláris diszfunkció kialakulásában 

- az INO-1001 jelű vegyülettel történő gyógyszeres PARP-gátlás hatásainak vizsgálata a 

hidrogén-peroxid, mint in vivo releváns oxidáns által kiváltott endoteliális diszfunkcióra, ill. 

sejtszintű és molekuláris változásokra az érfalban  

 

2. Az időskori kardiovaszkuláris diszfunkció in vivo patkánymodelljében: 

- az endogén peroxinitrit túltermelődés és a PARP-aktiváció lehetséges kórélettani szerepének 

vizsgálata az időskori miokardiális és endoteliális diszfunkció kialakulásában 

- az INO-1001 egyszeri dózisával történő akut PARP-gátlás, valamint az FP15-ös 

metalloporfirinnel történő gyors katalitikus peroxinitrit-lebontás hatásainak vizsgálata az 

időskori szívműködésre, vaszkuláris funkciókra ill. sejtszintű és molekuláris változásokra a 

szívben és az érfalban 

 

 Összefoglalóan, fő célunk olyan új antioxidáns terápiás stratégiák alapjainak lefektetése 

volt, melyek hatékonyan javíthatják az időskori szív- és érrendszeri diszfunkciót. 
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Módszerek 
 
I. Kísérleti modellek 
 
  Az oxidatív stressz által indukált vaszkuláris diszfunkció in vitro modellje 

 Vaszkuláris funkcionális mérésekkel vizsgáltuk az in vitro hidrogén-peroxidos inkubáció 

hatását izolált patkány aortagyűrűk vazokonstrikciójára, valamint  endotélfüggő és nem-

endotélfüggő vazorelaxációjára az alábbiakban részletesen leírt módon. Az endotélium oxidatív 

sérülését az érgyűrűk 200 ill. 400 μM H2O2-dal történő 30 perces inkubálásával váltottuk ki. A 

kezelt csoportban az érgyűrűket az INO-1001 jelű PARP-inhibitorral (1 μM) előkezeltük a H2O2-

inkubációt megelőzően. 

 

 Az időskori kardiovaszkuláris diszfunkció patkánymodellje 

Fiatal felnőtt (3 hónapos) és öreg (20-24 hónapos) hím patkányokat vizsgáltunk az öregkori 

szív- és érrendszeri diszfunkció in vivo patkánymodelljében. Az öreg állatokat placeboval, FP15-

tel (a peroxinitrit lebontásának katalizátorával, 0,1mg/ttkg/nap 3 hétig), ill. az INO-1001 jelű 

PARP-inhibitor egyszeri dózisával (5mg/ttkg) kezeltük. A hasonló módokon kezelt fiatal 

patkányok szolgáltak fiatal kontrollcsoportokként. 

A szisztolés és diasztolés szívfunkciót balkamrai szívkatéterezés segítségével vizsgáltuk, az 

endotélfüggő és nem-endotélfüggő vaszkuláris funkciókat pedig izolált mellkasi aortagyűrűk in 

vitro funkcionális vizsgálatával mértük az alábbiakban részletesen leírt módon. 

 

II. Hemodinamikai mérések 

A patkányokat i.p. thiopenton injekcióval elaltattuk, tracheotómia és intubáció után 

mesterségesen lélegeztettük, testhőmérsékletüket a teljes kísérlet ideje alatt 37ºC-on tartottuk. A 

mellkas megnyitása után a szívcsúcs felől egy 2F méretű Millar nyomás- és térfogatmérő 

konduktancia-mikrokatétert vezettünk a bal kamra üregébe. Az artériás középnyomást a jobb 

femorális artériában mértük. 5 perces stabilizáció után egy speciális szoftver segítségével 

folyamatosan regisztráltuk a nyomás- és térfogat-értékeket és kiszámítottuk a következő 

hemodinamikai paramétereket: artériás középnyomás (MAP), maximális balkamrai szisztolés 

nyomás (LVSP), balkamrai végdiasztolés nyomás (LVEDP), a bal kamra által kifejlesztett 

nyomás (DP), balkamrai átlagos szisztolés (MSP) és diasztolés nyomás (MDP), maximális és 

minimális dP/dt, és Tau (a balkamrai relaxáció időkonstansa). Ezután a vena cava inferior 

fokozatos kompressziója során (egyre csökkenő előterhelés-értékek mellett) regisztráltuk a 

balkamrai nyomás-térfogat összefüggéseket, és ezek segítségével érzékeny, elő- és utóterheléstől 
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független balkamrai kontraktilitás-indexeket számítottunk: a balkamrai végszisztolés nyomás-

térfogat összefüggés (ESPVR) egyenesének meredekségét (Emax), az ún. preload-recruitable 

stroke work-öt (PRSW), és a maximális dP/dt – EDV (végdiasztolés térfogat) összefüggést. 

 

III. In vitro vaszkuláris funkcionális mérések 

 Az elaltatott patkányok leszálló mellkasi aortáját eltávolítottuk, 4 ºC-os Krebs-Henseleit-

oldatba helyeztük, mikroszkóp alatt eltávolítottuk a periadventiciális zsír- és kötőszöveteket. Az 

így előkészített aortát 4 mm széles gyűrűkre vágtuk fel, s a gyűrűket izolált szervfürdő erőmérő 

berendezéséhez kapcsoltuk speciális fémhorgok segítségével. Az endotélréteg sérülésének 

elkerülése végett a teljes preparációt nagy gondossággal és elővigyázatossággal végeztük.  A 

szervfürdő folyadékterében az aortagyűrűk 25 ml térfogatú 37 ºC-os, karbogéngázzal (95 % O2 – 

5 % CO2) átbuborékoltatott Krebs-Henseleit-oldatban helyezkedtek el a kísérlet alatt. Az 

aortagyűrűk által kifejtett izometriás erőket speciális erőmérő berendezéssel és a hozzákapcsolt 

számítógépes szoftverrel regisztráltuk. 

 A kísérlet kezdetén az aortagyűrűket 2 g passzív előfeszítés alá helyeztük és 60 percig 

ekvilibráltuk a szervfürdő Krebs-Henseleit-oldatát 30 percenként frissítve. Kálium-klorid (KCl, 

100 mM) hozzáadása után detektáltuk az érgyűrűk által kifejtett maximális erőt, majd kimosási 

fázis következett a kezdeti passzív előfeszítés eléréséig. Fenilefrin (10-6 M) hozzáadásával 

kontraháltuk az érgyűrűket, majd amikor a kontrakció elérte a stabil platófázist, vazorelaxációs 

válaszokat váltottunk ki az endotélfüggő vazorelaxáns acetilkolin (ACh, 10-9-10-4 M), és a nem-

endotélfüggő vazorelaxáns nátrium-nitroprusszid (SNP, 10-10-10-5 M) emelkedő 

koncentrációinak hozzáadásával. A kontrakciós válaszokat grammban, a relaxációs válaszokat a 

fenilefrin-kontrakcióhoz viszonyítottan, százalékban fejeztük ki. 

 
IV. Szövettani vizsgálatok 

 

Immunhisztokémia és TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated 

dUTP nick end-labeling) reakció 

Szívizomszövet- és mellkasi aortamintákat szövettani feldolgozás céljából 4 %-os 

formalinban fixáltunk, majd paraffinba ágyaztunk. A kész szövettani metszeteken a következő 

immunhisztokémiai reakciókat végeztük el: a korábban leírt módszerek szerint detektáltunk 

nitrotirozint (NT, a peroxinitrit nitráló hatásának terméke, a nitrozatív stressz általános markere, 

a peroxinitrit in vivo jelenlétének bizonyítéka), poli(ADP-ribózt) (PAR, a PARP enzim terméke), 

apoptózis-indukáló faktort (AIF) és endoteliális nitrogén-monoxid szintetázt (eNOS). 
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A TUNEL reakciót a DNS-törések kimutatása céljából végeztük, mindenben a kit gyártója által 

ajánlott protokollt követve. 

 

Az immunhisztokémia és TUNEL reakció kvantifikálása 

 Az immunhisztokémiai festődés intenzitása és eloszlása alapján elvégeztük a metszetek 

szemikvantitatív hisztomorfológiai kiértékelést a COLIM szoftver segítségével. Az 

eredményeket egy pontozási rendszer segítségével fejeztük ki, mely figyelembe vette a festődés 

intenzitását és a pozitívan festődött sejtek arányát a mintában.  

Az AIF-festés esetében az aortagyűrűk falában pozitívan festődött endotélsejtek 

mennyiségét számoltuk össze minden metszetben, majd átlagértéket számítottunk az egyes 

csoportokra. 

A TUNEL reakció esetében az egy látótérben (250x-es nagyítás mellett) megfigyelhető 

pozitívan festődött sejteket számoltuk össze (metszetenként 4 látóteret megvizsgálva), majd 

átlagértéket számítottunk az egyes csoportokra. 

 

V. Statisztika 

 Minden adatot átlagérték ± S.E.M. formájában adtunk meg. A csoportok adatait 

varianciaalanízissel (ANOVA), és Bonferroni-féle teszttel hasonlítottuk össze. A csoportok 

között megfigyelt különbségeket p<0,05 értékek mellett tekintettük statisztikailag 

szignifikánsnak. 

 

VI. Felhasznált anyagok 

 A hidrogén-peroxidot desztillált vízben, a fenilefrint, acetilkolint és nátrium-nitroprusszidot 

fiziológiás sóoldatban oldottuk fel és hígítottuk, az FP15-öt (FeCl tetrakis-2-(trietilén-glikol-

monometil-éter) piridil-porfirin) és az INO-1001 jelű indeno-izokinolinon szerkezetű PARP-

inhibitort 5 %-os glükózoldatban oldottuk.  

 

 

 

 
 



 8

Eredmények 
 

I. A H2O2 által kiváltott vaszkuláris diszfunkció in vitro – a PARP-gátlás hatásai 

 

TUNEL és immunhisztokémiai vizsgálatok 

A TUNEL módszerrel jelentős mértékű DNS-törést detektáltunk az aortafal sejtjeiben a 

H2O2-csoportokban, amit a TUNEL-pozitív sejtek kvantitatív kiértékelése is megerősített. Az 

INO-1001-gyel történő előkezelés tendenciájában csökkentette a H2O2 által indukált DNS-

törések mennyiségét. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a kontroll és az INO-1001-es 

kontrollcsoportban lényegében nem találtunk TUNEL-pozitivitást.  

Jelentős fokú PARP-aktivációt figyeltünk meg az aortafalban a H2O2-dal inkubált gyűrűkben, 

amit a kontrollhoz képest magasabb PAR-pontértékek is jeleznek a szemikvantitatív 

kiértékelésnél. 200 μM H2O2 adása esetén már viszonylag erősebb PAR-immunreaktivitást 

találtunk, ami a 400 μM H2O2-dal inkubált csoportban elérte a statisztikai szignifikancia szintjét. 

Az INO-1001 jelű PARP-inhibitorral történt előkezelés szignifikánsan csökkent PAR-képződést 

eredményezett a 400 μM H2O2-nak kitett aortagyűrűk esetén, míg a kontroll érgyűrűkre nem volt 

hatással. 

Az immunhisztokémiai vizsgálat eredményei alapján a H2O2-os csoportokban megváltozott az 

AIF endotélsejteken belüli lokalizációja: a diffúz (mitokondriális) eloszlás helyett a sejtmagban 

koncentrálódó AIF-festődést észleltünk, mely megfelel a mitokondriumból a magba történő AIF-

transzlokációnak. H2O2-dal történt inkubálás jelentősen megnövelte az aortagyűrűk AIF-pozitív 

endotélsejtjeinek számát, mely az INO-1001-es előkezelés esetén szignifikánsan csökkent. 

 

Vaszkuláris funkció 

In vitro vaszkuláris funkcionális méréseinkkel igazoltuk, hogy a H2O2 dózis-dependens 

károsodást okozott az endoteliális funkcióban. Ezt igazolta az acetilkolin hatására bekövetkező 

maximális vazorelaxáció csökkent volta (86,2 ± 1,6 % kontroll vs. 72,6 ± 2,0 % 200 μM H2O2 

vs. 66,9 ± 2,0 % 400 μM H2O2, p<0,05), valamint a dózis-hatás görbe jobbra tolódása a 

kontrollcsoporthoz képest. A nem-endotélfüggő érfali simaizomfunkció, melyet az aortagyűrűk 

nátrium-nitroprusszid hatására bekövetkező vazorelaxációja jelez, nem változott meg H2O2-dal 

történt inkubálás hatására. A PARP-gátló előkezelés INO-1001-gyel szignifikánsan javította az 

ACh által kiváltott endotélfüggő, nitrogén-monoxid által mediált vazorelaxációt 400 μM H2O2-

dal történt inkubálás után (maximális relaxáció: 77,8 ± 3,0% 400 μM H2O2 + INO-1001 vs. 66,9 

± 2,0 % 400 μM H2O2, p<0,05), ami jól jelzi az endotélfunkcióban bekövetkezett javulást. 
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Ugyanez az előkezelés nem volt hatással az aortagyűrűk nem-endotélfüggő, SNP által kiváltott 

vazorelaxációjára. Az INO-1001-gyel kezelt kontrollcsoportban észlelt ACh és SNP által 

indukált vazorelaxáció nem különbözött a kontrollcsoportban észlelttől, tehát az INO-1001-nek 

nem volt direkt hatása az aortagyűrűk endotélfüggő és nem-endotélfüggő vazorelaxációjára. 

 

II. Időskori kardiovaszkuláris diszfunkció – a PARP-gátlás hatásai 

 

Immunhisztokémiai vizsgálatok 

Immunhisztokémiai vizsgálataink intenzív NT- és PAR-immunreaktivitást mutattak az öreg 

patkányok balkamrai szívizomszövetében és aortafalában (főként az endotéliumban), jól jelezve 

a fennálló nitrozatív stresszt és a PARP reakcióút aktivációját. Az INO-1001-es PARP-inhibitor 

egyszeri adásával történő kezelés jelentősen csökkentette a PAR-képződést a miokardiumban és 

az aortafalban is. Az NT-immunreaktivitást az akut PARP-gátlás nem befolyásolta. (1. ábra) 

 

1. ábra. Reprezentatív szövettani metszetek nitrotirozin (NT) és poli(ADP-ribóz) (PAR) immunhiszto-

kémiai kimutatásával  

Reprezentatív immunhisztokémiai festések nitrotirozin (bal oldal, barna festődés) és poli(ADP-ribóz) (jobb oldal, 

sötétbarna/fekete festődés) kimutatására szívizomszövetben (felső panel) és aortafalban (alsó panel). Fiatal 

kontrollcsoport: A, D; öreg kontrollcsoport: B, E; INO-1001-el kezelt öreg csoport: C, F (nagyítás: 400X, 

mérték: 50 μm). 

 

Vaszkuláris funkció 

Az izolált aortagyűrűkön végzett kísérleteink eredményei öreg patkányokban károsodott 

endotélfunkciót mutatnak. Az időskori endoteliális diszfunkciót jelzi az acetilkolin hatására 

bekövetkező csökkent maximális vazorelaxáció (61,2 ± 2,2 % öreg kontrollcsoport vs. 80,8 ± 2,0 

% fiatal kontrollcsoport, p<0,05), valamint a dózis-hatás görbe jobbra tolódása a fiatal 

állatokéhoz képest. Az INO-1001 jelű PARP-inhibitor egyszeri adása öreg állatokban 

szignifikánsan javította az ACh által kiváltott endotélfüggő, NO. által mediált vazorelaxációt 

(maximális relaxáció: 69,1 ± 2,3 % öreg kezelt csoport vs. 61,2 ± 2,2 % öreg kontrollcsoport, 

p<0,05). Fiatal állatokban a kezelésnek nem volt hatása. A nem-endotélfüggő érfali 
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simaizomfunkciót jelző, SNP által indukált vazorelaxációt nem befolyásolta sem a kor, sem az 

akut PARP-gátló kezelés. A kálium-kloriddal (KCL, 100 mM) és fenilefrinnel (10-6 M) 

kontrahált izolált aortagyűrűk által kifejtett maximális izometriás erő szignifikánsan kisebb volt 

az öreg kontroll patkányoknál, mint fiataloknál, amin az INO-1001-gyel történt akut kezelés sem 

változtatott. 

 

Kardiális funkció 

Az öreg kontroll patkányokban csökkent artériás középnyomást (MAP), maximális 

balkamrai szisztolés nyomást (LVSP), kifejlesztett nyomást (DP) és emelkedett balkamrai 

végdiasztolés nyomást (LVEDP) regisztráltunk. Az INO-1001-gyel történt akut kezelés az öreg 

állatokban szignifikánsan javította az artériás középnyomást, maximális balkamrai szisztolés 

nyomást és a kifejlesztett nyomást. (2. ábra) 

 

 
2. ábra. Az idős kor és az akut PARP-gátlás hatása az artériás és a balkamrai vérnyomásra 

Artériás középnyomás (MAP), maximális balkamrai szisztolés nyomás (LVSP), kifejlesztett nyomás (DP) és 

balkamrai végdiasztolés nyomás (LVEDP) értékei a fiatal kontroll, INO-1001-gyel kezelt fiatal, öreg kontroll és 

INO-1001-gyel kezelt öreg patkányok csoportjaiban. Az adatok átlag ± S.E.M. formában szerepelnek (n=7 

minden csoportban). *: p<0,05 vs. fiatal kontroll; #: p<0,05 vs. öreg kontroll. 

 

Az öreg állatok csoportjában jelentősen csökkent balkamrai kontraktilitást észleltünk. Az 

elő- és utóterheléstől független, nyomás-térfogat hurkok segítségével számított, érzékeny 
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kontraktilitás-index értékek szignifikánsan kisebbek voltak öreg patkányokban, mint fiatalokban 

(Emax: 1,13 ± 0,26 vs. 2,51 ± 0,32 mmHg/μl; PRSW: 69,6 ± 9,2 vs. 112,7 ± 10,6 mmHg; +dP/dt-

EDV: 16,73 ± 2,70 vs. 51,90 ± 8,70 mmHg/s/μl; p<0,05). Akut PARP-inhibitor kezelés után 

szignifikánsan emelkedett Emax és PRSW volt megfigyelhető az öreg állatokban (Emax: 2,09 ± 

0,49 vs. 1,13 ± 0,26 mmHg/μl; PRSW: 116,7 ± 7,8 vs. 69,6 ± 9,2 mmHg; p<0,05) jól jelezve a 

balkamrai kontraktilitás gyors javulását. (3. ábra) Fiatal patkányokban az INO-1001-nek nem 

volt hatása a vizsgált hemodinamikai paraméterekre.  

 
3. ábra. Az idős kor és az akut PARP-gátlás hatása a miokardiális kontraktilitásra 

A balkamrai végszisztolés nyomás-térfogat összefüggés (ESPVR) egyenesének meredeksége (Emax) és az ún. 

preload-recruitable stroke work (PRSW) értékei a fiatal kontroll, INO-1001-gyel kezelt fiatal, öreg kontroll és 

INO-1001-gyel kezelt öreg patkányok csoportjaiban. Az adatok átlag ± S.E.M. formában szerepelnek (n=7 

minden csoportban). *: p<0,05 vs. fiatal kontroll; #: p<0,05 vs. öreg kontroll. 

 

III. Időskori kardiovaszkuláris diszfunkció – a katalitikus peroxinitrit-lebontás hatásai 

 

Immunhisztokémiai vizsgálatok 

Az öreg állatok aortafalában intenzív NT- és PAR-immunreaktivitás volt megfigyelhető, 

amit a - fiatal állatokhoz képest - magasabb hisztomorfológiai pontértékek is jeleznek. Az FP15-

kezelés hatására szignifikánsan csökkent az aorta intima rétegében észlelhető NT-

immunreaktivitás és PAR-képződés az öreg patkányok esetén. Az immunhisztokémiai vizsgálat 

nem mutatott különbséget az AIF lokalizációját illetően a vizsgált csoportok között. A fiatal 

kontrollpatkányokhoz képest az öreg állatok aortájának endotélrétegében szignifikánsan erősebb 

eNOS-festődés volt detektálható, mely kismértékben (de nem szignifikánsan) csökkent FP15-

kezelés hatására. 

 

Vaszkuláris funkció 

Az izolált aortagyűrűkön végzett kísérleteink eredményei öreg állatokban károsodott 

endotélfunkciót mutatnak. Az időskori endoteliális diszfunkciót jelzi az ACh hatására 
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bekövetkező maximális vazorelaxáció csökkent volta (52,1 ± 1,3 % öreg kontrollcsoport vs. 80,8 

± 1,5 % fiatal kontrollcsoport, p<0,05), valamint a dózis-hatás görbe jobbra tolódása a fiatal 

állatokéhoz képest (4. ábra). Az FP15-tel történő háromhetes kezelés öreg állatokban 

szignifikánsan javította az ACh által kiváltott endotélfüggő, nitrogén-monoxid által közvetített 

vazorelaxációt (maximális relaxáció: 70,3 ± 1,5 % öreg kezelt csoport vs. 52,1 ± 1,3 % öreg 

kontrollcsoport, p<0,05). Fiatal állatokban a kezelésnek nem volt hatása (4. ábra). A nem-

endotélfüggő érfali simaizomfunkciót jelző, SNP-dal indukált vazorelaxációt nem befolyásolta 

sem a kor, sem az FP15-kezelés (4. ábra). A fenilefrinnel (10-6 M) kontrahált izolált aortagyűrűk 

által kifejtett maximális izometriás erő szignifikánsan kisebb volt az öreg kontroll patkányoknál, 

mint fiataloknál, FP15 hatására viszont szignifikáns emelkedés volt megfigyelhető a kontrakciók 

erejében. 

 
 
4. ábra. Az öregkori vaszkuláris diszfunkció javulása FP15-kezelés után patkány aortagyűrűkben   

Izolált patkány aortagyűrűk acetilkolin által kiváltott endotélfüggő (bal oldal) és nátrium-nitroprusszid által kiváltott, 

nem-endotélfüggő (jobb oldal) vazorelaxációi az egyes csoportokban. Az adatok átlag ± S.E.M. formában 

szerepelnek (n=18-22 minden csoportban)*: p<0,05 vs. fiatal kontroll; #: p<0,05 vs. öreg kontroll.  

 

Kardiális funkció 

Az öreg kontrollcsoportban a fiatal kontroll állatokéhoz képest szignifikánsan csökkent 

maximális balkamrai szisztolés nyomást (LVSP), kifejlesztett nyomás (DP), balkamrai átlagos 

szisztolés nyomást (MSP), valamint maximális (+dP/dt) és minimális dP/dt-t (-dP/dt) 

regisztráltunk. A balkamrai végdiasztolés nyomás (LVEDP) és a Tau (a balkamrai relaxáció 

időkonstansa) viszont emelkedett volt az öreg patkányokban jelezve a diasztolés diszfunkciót. A 

balkamrai átlagos diasztolés nyomásban (MDP) nem volt szignifikáns különbség. Az FP15-kezelés 

öreg állatokban szignifikánsan javította meg a következő hemodinamikai paramétereket: LVSP, 

DP, MSP, +dP/dt, -dP/dt és Tau (5. ábra). Az artériás középnyomás (MAP) csökkent volt öreg 

állatokban (77,2 ± 4,7 Hgmm öreg kontrollcsoport vs. 136,1 ± 4,1 Hgmm fiatal kontrollcsoport), 
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és szignifikánsan emelkedett FP15 hatására (146,3 ± 16,6 Hgmm, p<0,05). Fiatal állatokban a 

kezelésnek nem volt hatása a vizsgált hemodinamikai paraméterekre (5. ábra). 

 
5. ábra. Az idős kor és az FP15-kezelés hatása a kardiális funkcióra   

Maximális balkamrai szisztolés nyomás (LVSP), balkamrai végdiasztolés nyomás (LVEDP), balkamrai átlagos 

szisztolés (MSP) és diasztolés nyomás (MDP), a bal kamra által kifejlesztett nyomás (DP), Tau (a balkamrai 

relaxáció időkonstansa), valamint maximális és minimális dP/dt értékei az egyes csoportokban. Az adatok átlag ± 

S.E.M. formában szerepelnek (n=6 minden csoportban). *: p<0,05 vs. fiatal kontroll; #: p<0,05 vs. öreg kontroll. 
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Következtetések 
 

 Az öregedés oxidatív stressz elmélete és az azt támogató újabb vizsgálatok 

eredményei alapján feltételezhető volt, hogy a nitro-oxidatív stressz – DNS-károsodás – PARP 

reakcióút aktiválódása fontos szerepet játszhat a kardiovaszkuláris funkciók időskori 

hanyatlásában. Ennek a reakcióútnak a megszakítása, gyógyszeres gátlása kedvezően 

befolyásolhatja az időskori szív- és érrendszeri diszfunkciót. 

Az első in vitro kísérletsorozatban a hidrogén-peroxid által kiváltott oxidatív károsodást és 

a vaszkuláris funkciók romlását vizsgáltuk izolált patkány aortagyűrűkön. Kimutattuk a H2O2 – 

DNS-károsodás – poli(ADP-ribóz)-polimeráz reakcióút fontos patofiziológiai szerepét ebben a 

folyamatban, és a gyógyszeres PARP-gátlás kedvező hatását figyeltük meg a hidrogén-peroxid 

által indukált endoteliális diszfunkcióra. Jelen adataink alátámasztják azt az elképzelést, hogy a 

PARP-inhibitorok alkalmazása új kezelési lehetőséget jelenthet az oxidatív stressz által kiváltott 

vaszkuláris diszfunkció csökkentésében számos kórállapotban, így az időskori kardiovaszkuláris 

diszfunkció esetében is. 

 

 Jelen munkánk az első olyan tanulmány, mely az időskori kardiovaszkuláris diszfunkció in 

vivo patkánymodelljében a miokardiális és endoteliális funkciók javulásáról számol be a PARP 

enzim akut gyógyszeres gátlása ill. a peroxinitrit katalitikus lebontása során. Az itt bemutatott 

funkcionális és immunhisztokémiai eredmények jól jelzik az endogén peroxinitrit-túltermelődés 

és a peroxinitrit-PARP reakcióút aktiválódásának (különösen annak gyors, reverzibilis energia-

felemésztő aspektusainak) fontosságát az időskorban megfigyelhető miokardiális és endoteliális 

diszfunkció kialakulásában. 

 

Eredményeink alátámasztják azt az elképzelést, hogy a gyógyszeres PARP-gátlás és/vagy a 

gyors, katalitikus peroxinitrit-lebontás új terápiás stratégiát jelenthet az időskori szív- és 

érrendszeri diszfunkció javításában, kezelésében. 
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