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BEVEZETÉS 

A diabetes mellitus (DM) egy metabolikus betegség, mely a szénhidrát 

anyagcserén kívül szinte az összes anyagcsere utat érinti. A betegség vezető 

tünete az inzulin relatív vagy abszolút hiánya, mely hozzájárul a 

hiperglikémia kialakulásához, az oxidatív stressz, és a renin angiotenzin 

rendszer (RAS) és az endogén digitálisz rendszer kóros aktivációjához. 

Mindezen tényezőknek szerepe van a diabétesz hosszú távú 

szövődményeinek, a makro- és mikrovaszkuláris komplikációknak a 

kialakulásában, melyek a betegek várható élettartamát jelentősen 

megrövidítik. A makrovaszkuláris szövődmények között a kardiovaszkuláris 

betegség okozza a cukorbetegséggel kapcsolatba hozható halálok több, mint 

50%-át. A mikrovaszkuláris komplikációk közé tartozik a diabéteszes 

nefropátia, mely a betegek 20-40%-át érinti és a vesetranszplantációk 

többségéért felelős. Mindkét szövetben megfigyelhető a cukorbetegség 

hatására kialakuló kóros szövetspecifikus sejthipertrófia, az interstíciumban 

és perivaszkulárisan észlelhető fibrózis, melyek súlyos strukturális 

károsodásokhoz vezetnek.  A szívben a kardiomiociták pusztulása és a 

kötőszöveti elemek felszaporodása diasztolés és szisztolés funkcióromláshoz 

és szívelégtelenséghez, a vesében a tubulusok és a glomerulusok károsodása 

veseelégtelenséghez vezethet.  

Mind a szívizom, mind pedig a vesekéreg működésének meghatározó 

membránhoz kötött enzime a Na+/K+ -ATPáz (NKA), melynek működése a 

szívizom kontraktilitásának, a veseszövetben pedig a kiválasztó és 

visszaszívó folyamatoknak a meghatározója. Az enzim két alfa és két béta 

alegységből áll, a tetramerhez  a vesében egy gamma alegység is 

csatlakozik, az alegységeknek számos izoformája ismert és ezek 
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szövetspecifikusan expresszálódnak. Szívizomra  az α1, α2, β1 és a β2; 

veseszövetre pedig az  α1 és a β1 alegység izoformák a jellemzőek.  

Cukorbetegségben a NKA működése is károsodik. A NKA funkcióját 

jelentősen befolyásolja sejten belüli elhelyezkedése. Plazmamembránhoz 

kötött állapotában a Na+és K+ transzportját végzi ATP hidrolízise mellett. A 

plazmamembrán kitüntetett helyein- a kaveolákban- a NKA iontranszportot 

nem végez, de szerteágazó jelpálya utakat indít be. Ezeken a helyeken 

elsősorban az endogén vagy exogén digitáliszok receptoraként működik, 

illetve ezekről a helyekről is képes intracitoplazmatikus endoszómákba 

kerülni. Az endoszómákból részben visszakerülhet a plazmamembránra, 

részben lizoszómákban degradálódhat, vagy intracelluláris helyzetben 

hatással lehet a jelátviteli folyamatokra.  Számos irodalmi adat vonatkozik a 

NKA aktivitásának diabéteszben észlelt szövetspecifikus változásaira, de az 

enzim szubcelluláris elhelyezkedését, és az intracelluláris membránok és a 

plazmamembrán közötti megoszlás változását diabéteszben, inzulin hatására, 

angiotenzin kezelésre szív és vese szövetben nem vizsgálták. 

Dolgozatomban 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő patkányokon 

végzett kísérleteink eredményeit foglalom össze. Vizsgálataink igazolják, 

hogy a Na+/K+-ATPáz sejten belüli lokalizációja, így aktivitása is 

megváltozik diabéteszes szívizomban és  vesekéregben. Kísérleteinkkel 

alátámasztjuk, hogy a mai klinikai gyakorlatban használt kezelési módok (pl. 

inzulin, losartan, metformin,) nemcsak a cukorháztartás és a magas 

vérnyomás tüneti kezelésére alkalmasak, de visszafordítják az általunk 

vizsgált NKA diabéteszben megfigyelt változásait. Vizsgálataink jól 

mutatják, hogy egy komplex betegség, mint a cukorbetegség szerteágazó 

szövődményeinek hátterében érdemes a sejtek működésének alapfolyamatai 

között keresni a patológiás működés hátterét. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk: 

1. szívizomban,  

a. a diabétesz, a krónikus inzulin kezelés és az ANGII hatását az 

antioxidáns kapacitásra és a bal kamra hipertrófiára, valamint  

b. az inzulin kezelés akut hatását a NKA izoformáinak kifejeződésére, 

sejten belüli elhelyezkedésére és a pumpa aktivitására kontroll és STZ 

diabéteszes patkánymodellen. 

2. vesekéregben  

a. a diabéteszes állapot hatását a NKA izoformáinak 

kifejeződésére, szubcelluláris elhelyezkedésére és az enzim 

aktivitására, 

b. az ANGII kezelés hatását a NKA izoformáinak kifejeződésére, 

szubcelluláris elhelyezkedésére és az enzim aktivitására, 

c. az inzulinnal, AR1 blokkoló losartannal és metforminnal kezelt 

diabéteszes állatokban változik-e a NKA szubcelluláris 

lokalizációja és aktivitása. 

 

MÓDSZEREK 

Vizsgálatainkat 4 hetes, hím Wistar patkányokon (testtömeg: 10030g) 

végeztük. A kísérletek során betartottuk az állatkísérletek végzéséről szóló 

243/1998. XII.31. Kormányrendelet hatályos rendelkezéseit és a 

Semmelweis Egyetem ide vonatkozó TUKEB 99/94 rendelkezését. 

A patkányokat az alábbi csoportokba osztottuk:  

1) kontroll (K),  

2) STZ-diabéteszes (3 hetes, 4 hetes, 7 hetes),  

3) diabéteszes inzulinnal kezelt (DI), 
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4) angiotenzin II-vel kezelt kontroll (KA),  

5) angiotenzin II-vel kezelt STZ-diabéteszes (DA),  

6) losartannal kezelt STZ-diabéteszes (DL)  

7) metforminnal kezelt STZ-diabéteszes (DMet) csoportokra. 

Valamennyi csoportban minimum n=5 kísérleti állatot vizsgáltunk.  

STZ-diabétesz indukálása  

A farokvénába injektált streptozotocint (STZ: 65 mg/kg iv, Sigma Chemical 

Co. Budapest) 0,1M citrát pufferben (pH 4,5) oldottuk fel. Csak azokat az 

állatokat választottuk be a kísérleti diabéteszes csoportba, amelyeknél a 

vércukor koncentráció értéke megegyezett vagy meghaladta a 15 mmol/l 

értéket 

Akut és krónikus inzulin, angiotenzin, losartan és metformin kezelés  

A kísérlet folyamán altatásban (40 mg/kg pentobarbital, Abbott 

Laboratories, Budapest)  4 IU Humulin R inzulint (Lilly) adtunk a 

patkányok farok vénájába, majd 20 perc elteltével dekapitáltuk az állatokat, 

vért és vizeletet vettünk, a megfelelő szerveket eltávolítottuk, ezeket 

felhasználásig -80°C-on tartottuk. Krónikus inzulin kezelés során az állatok 

napi két alkalommal kaptak közepes hatású inzulin készítményt (5-5 IU 

Humulin N, Lilly, szubkután) a diabétesz teljes fennállási ideje alatt. Az 

ANGII-t tartalmazó ozmotikus minipumpát a kontroll és a 7 hetes 

diabéteszes állatok bőre alá ültettük (anyagáramlás sebessége: 33 μg/kg/óra, 

hatás ideje: 24 óra). A losartant per os adagoltuk 4 hetes diabéteszes és 4 

hetes kontroll állatoknak 5 mg/ttkg/nap dózisban három héten keresztül. A 

metformint per os adagoltuk a kontroll és a négy hetes diabéteszes 

állatoknak 250 mg/ttkg dózisban 18 napon keresztül. 
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Általános és laboratóriumi paraméterek vizsgálata (metabolikus és 

renális)  

A vesefunkció paramétereit a forgalomban lévő fotometriás elven működő 

kitek segítségével (Boehringer-Mannheim Diagnostic Systems) Hitachi-917 

típusú automata spektrofotométerrel határoztuk meg. A szérum glükóz 

koncentrációt a Boehringer Mannheim Diagnostic Systems, a szérum 

fruktózamin koncentrációt a Roche Diagnostics Kft. kitjei segítségével 

határoztuk meg. 

Az artériás középnyomás mérése 

Az artériás középnyomást (MAP) radiotelerimetriás módszerrel mértük. A 

TL11M2-C50-PXT típusú transzmittereket (Data Sciences International) 

katéterét az abdominális aortába juttattuk, a transzmitter készüléket pedig a 

hasfalhoz varrtuk. A rádiohullámú jelet vevő eszközt az állatok ketrece alá 

helyeztük. Az adatgyűjtéshez, mentéshez és feldolgozáshoz Dataquest IV 

Software-t (Data Sciences International) alkalmaztunk. 

Teljes szabadgyökfogó kapacitás mérése (total scavenger capacity, TSC) 

A TSC-t az állatok plazmájában kemilumineszcenciás módszerrel mértük 

(Lumat LB 9501) luminométert használva Blázovics és mtsai által leírt 

módszer alapján. Számítógépes feldolgozás segítségével a teljes 

hullámhossztartományt analizáltuk, majd a plazmából 0,15 ml mennyiségű 

mintát adtunk a H2O2-luminol-mikroperoxidáz tartalmú rendszerhez. 30 

másodpercig mértük a fotonkibocsátást, amelyet RLU%-ban (relatív light 

unit %) adtunk meg. Az állatcsoportokban patkányonként öt párhuzamos 

mérést végeztünk (CI< 5%, p< 0.05).  

RT-PCR 

Az összes reagens, az enzimek és izolációs kitek származási helye: Quiagen 

GmBH, Hilden, Németország. Az RNS izolálás (RNeasy total RNS Isolation 
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Kit), c-DNS szintézis és a PCR reakció a NKA alfa 1 alegységére és a 

glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázra (GAPDH) Fekete és mts. 2004-ben 

leírt módszerei alapján történtek. Primerek: GenBank NKA1 (NM 

012504), szekvencia F: 5'-AGA TTT GAG CCG AGG CCT AAC ACC-3'; 

szekvencia R: 5'-TCC GCC CTT CAC CTC CAC CAG AT-3' (418 bp-nyi 

termék). A mintákból glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz (GAPDH) 

mRNS-t is izoláltunk, mennyiségét meghatároztuk és belső kontrollként 

használtuk. F: 5'-GGT GAA GGT CGG AGT CAA CG-3'; R: 5'-CTC ATC 

GCG CTT GCC AGT G-3' (496 bp-nyi termék). A PCR termékeket 2, 5% 

etidiumbromid agaróz gélen futtattuk.  

Vese homogenizálás és szubcelluláris fehérjék szétválasztása 

A vesekéreg mintát homogenizáltunk 4 ºC-os hideg pufferben (60 mM 

HEPES; 1 mM EDTA; 1 mM EGTA; 100 mM NaCl; 100 mM NaF; 0,5 mM 

PMSF; 0,75 mg/l leupeptin és 0,1 mM DTT) Potter-Elvehjem 

homogenizátor segítségével. A teljes (TOT) vesekéreg homogenizátumot 

centrifugáltuk (680 g 5 perc 4 ºC) és -80 ºC-on tároltuk. Centrifugálás és 

Triton X-100 segítségével elválasztható egymástól a citoszkeletonhoz 

kapcsolódó NKA frakció és a szolubilis, nem citoszkeletális NKA frakció.  

Western blot analízis 

A mintákat szolubizáltuk és a proteinek azonos mennyiségét (5-50 g) 10%-

os poliakrilamid gélen elektroforetikusan elválasztottuk, majd nitrocellulóz 

membránra transzferáltuk. A membránt Tween-20-at tartalmazó Western 

pufferben blokkoltuk, a megfelelő hígítású NKA alegységei ellenes (UBI, 

Lake Placid, NY, USA ) poliklonális, illetve (Santa Cruz, Ca, USA  

monoklonális) antitestekkel inkubáltuk. A Tweent- tartalmazó foszfát 

pufferrel történő mosást követően peroxidáz konjugált másodlagos 
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antitestekkel inkubáltuk. A fehérjéket kemilumineszkáló rendszer 

segítségével (AP-Biotech, Buckinghamshire, UK) előhívtuk, és 

számítógépes denzitometriával analizáltuk, a Gel-Pro Analyzer 3.1 szoftver 

alkalmazásával. Belső standardnak a -aktint (Sigma Chemical Co, 

Budapest) tekintettük. Az értékeket -aktinra normalizáltuk, és relatív 

optikai denzitásként ábrázoltuk. 

Sejtfelszíni biotiniláció 

Kardiomiocitákat izoláltunk Abel és mtsai 2004-ban leírt módszerét követve. 

A sejtek egy részét 10 nM inzulin, egy másik részét inzulin és Wortmannin 

(200 nmol/l; Sigma) jelenlétében 30 percig inkubáltuk.  

A kardiomiocitákat 4 ºC-on 60 percig EZ-link Sulfo-NHS-SS-biotint 

tartalmazó PBS oldatban (1,5 mg/ml) rázogattuk. A reakciót 100 mM glicint 

tartalmazó PBS-sel leállítottuk. A miocitákat háromszor átmostuk. A 

sejteket homogenizáltuk, 1 mg izomfehérje lizátumhoz 50 µl streptavidin-

agaróz gyöngyöt (50%-os PBS szuszpenzióban) kevertünk. A streptavidin 

gyöngyöket mostuk, végül Laemmli puffert adtunk az elegyhez és 56 °C-on 

20 percig melegítettük. A keresett fehérjéket Western-blot analízissel 

mutattuk ki.  

NKA enzim aktivitás mérése 

A NKA aktivitását strofantidin érzékeny 3-O-metilfluoreszceinfoszfatáz 

aktivitással mértük. Az aktivitást 19,5 mmol/l M 3-O-

metilfluoresceinfoszfát, 4 mmol/l MgCl2, 1 mmol/l EDTA, 80 mmol/l Tris-

HCl (pH 7,6), 10 mmol/l KCl jelenlétében 100 µg szövethomogenizátumban 

mértük meg, amelyet 30 percig előzetesen 1 %-os Na-dezoxikoláttal (pH 

7,4) 24°C-on inkubáltunk. 5 mmol/l strofantin jelenlétében megmértük a 

gátlás mértékét és összehasonlítottuk a gátlószer nélküli aktivitással, így 
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kiszámolható volt a strofantin érzékeny NKA aktivitás (SÉ-OMFF 

aktivitása, mikromol fluoreszcein/mg fehérje/óra egységekben).  

Fluoreszcens immunohisztokémia 

Vese metszeteket hirtelen fagyasztottuk 30% szacharózban az 

immunhisztokémiai analízishez. A metszeteket beágyaztuk Shandon 

cryomatrixba (ThermoElectron Co.), 5-10 µm vastag szeletekre vágtuk thick 

cryostat-tal és felhasználásig -80ºC –on tároltuk. A szeleteket mostuk, majd 

az elsődleges és mosást követően másodlagos antitestekkel kezeltük. A 

DNS-t 10 percen át szobahőmérsékleten festettük (Hoechst 33342 Sigma 

Co.). Ezután a szeletekre PBS-ben történt fürdetés után Vectashield 

fluoreszcens médiumot cseppentettünk (Vector Laboratories, Biomarker 

Ltd.). Kontroll szeletek esetében kihagytuk az elsődleges antitestet, hogy 

biztosak legyünk a Western blot analízis megegyező specificitásában és 

elkerüljük az autofluoreszcenciát. Konfokális felvételeket készítettünk Zeiss 

Axiovert LSM510 mikroszkóppal. PAS festéssel igazoltuk, hogy a vizsgált 

szövetminták a vese proximális tubulusait tartalmazzák. 

Statisztikai analízis 

Az adatokat STATISTICA.6 software (StatSoft® Inc.) programmal 

értékeltük ki. Ezek átlagát és szórását tüntettük fel, normál eloszlásukat 

Kolmogorov-Smirnov teszttel vizsgáltuk. A többszörös összehasonlításokat 

ill. lehetséges kapcsolatokat kétutas ANOVA teszttel elemeztük, majd 

Scheffe-féle post-hoc tesztet végeztünk. A nem-parametrikus adatok 

esetében Kruskal-Wallis rank tesztet alkalmaztunk. A szignifikancia feltétele 

p < 0,05 volt. 
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EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Röviden összefoglalva a diabéteszes szívizomban észlelt változásokat a 

következőket állapítottuk meg: 

1. Kimutattuk, hogy korai 1-es típusú diabéteszes állatmodellben a teljes 

szabadgyökfogó kapacitás a kontrollhoz képest mintegy ötszörösére 

növekszik (TSC: K: 0,665±0.097; D: 3,439±0.548; p<0,00003). Három 

hete fennálló diabéteszben bal kamra/ testsúly arány növekedés (kamrai 

hipertrófia) nem volt detektálható. 

2. Kimutattuk, hogy hosszútávú inzulin adagolás és az ANGII adagolás 

csökkenti a plazmában mért szabadgyökfogó kapacitást korai 

diabéteszben szenvedő állatokban. (TSC D vs. KA, KIA, DA, DIA, 

p<0,05) Az inzulin kezelés nagyobb mértékben csökkentette a TSC-t, 

mint az ANGII adagolás. A két kezelés nem bizonyult additívnek. Az 

inzulinnal kezelt diabéteszes patkányokban kismértékű, de szignifikáns 

bal kamra/testsúly növekedést észleltünk (K vs DI, DIA p<0,01) Az 

angiotenzin adagolás nem növelte a balkamra/testsúly arányát.  

3. Kimutattuk, hogy mind a kontroll, mind pedig a diabéteszes szívizomban 

az alacsony affinitású ouabain kötőhelyek (1 alegység izoforma) 

nagyrészt a plazmamembránhoz kötötten (K:90%, D:90% 

plazmamembránhoz kötött az össz 1 százalékában) helyezkednek el, 

míg a magas affinitású ouabain kötőhelyek (α2 alegység izoforma) nagy 

része intracelluláris poolokhoz kötött (K: több, mint 70%, D: 57% 

helyezkedik el intracellulárisan az össz 2 százalékában). 

4. Diabéteszes patkányok szívizmában a NKA aktivitása az intracelluláris 

membrán frakcióban 44,27 %-kal, a plazmamembrán frakcióban 21,01 

%-kal alacsonyabb, mint a kontrollé (K vs D PM p0,05,  IM p0,01). Az 

aktivitás csökkenés elsődleges oka a diabéteszben jelentősen csökkent 
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katalítikus alegység kifejeződés. A K és a D szívizomban az 1 izoforma 

nagy része a PM-hoz kötötten helyezkedett el, mennyisége diabétesz 

hatására 17,3%-kal csökkent a K-hoz képest. Az 2 alegység izoforma 

mind a kontroll, mind a diabéteszes szívizom intracelluláris 

membránokat tartalmazó frakciójában található. Diabéteszben ennek az 

alegységnek a relatív mennyisége 40,2 % -kal (p0,01) csökken. A 

szabályozó szerepű 1 izoforma mennyisége a PM-ban 25,9 %-kal (p

0,05), az IM frakcióban 51,8 %-kal (p0,01) csökken diabétesz hatására. 

A 2 alegység izoforma is csökken DM hatására mindkét 

membránfrakcióban (PM 21,22,9 % p0,05 és IM 23,7 % p0,05). 

5. A nagyrészt intracelluláris poolokban elhelyezkedő 2 és 1 alegyég 

izoformák mennyisége nagyobb mértékben csökken cukorbetegségben, 

mint a plazmamembránhoz kötött 1 and 1 és 2 alegységek 

mennyisége. 

6. Vizsgálataink igazolják a NKA 1, 2 katalitikus és 1 nem-katalitikus 

alegységeinek inzulin függő transzlokációját kontroll és diabéteszes 

szívizomban. Az 1 alegység plazmamembrán transzlokációja 

inzulinhatására csak sejtfelszíni biotinilációs technikával volt 

detektálható, ahol a szubcelluláris frakcionálás módszeréből adódó 

fehérjeveszteséget kizártuk (1: KI 1,37-szeres és DI 1,25-szeres). Az  2 

kihelyeződés mértéke mindkét módszerrel mérve  diabéteszben csökkent   

(2: KI 2,89-szeres, DI 1,72-szeres; 1: KI 2,34-szeres; DI 1,51-szeres).  

7. Eredményeink szerint az inzulin indukálta NKA transzlokációt 

szívizomban a wortmannin, egy szelektív PI3 kináz gátlószer 

megakadályozza. 
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8. Diabéteszes állatokban az inzulin akut hatása kisebb mértékben 

érvényesül valószínűleg a jelentősen csökkent alegység expresszió miatt. 

Az inzulin hatásának csökkenése főként az 2 és a 1 alegység 

izoformák mennyiségének jelentős csökkenésével magyarázható. Az 1 

izoforma kisebb mértékben vesz részt az akut inzulinválaszban. 

Röviden összefoglalva a NKA működésének változásait diabéteszes 

patkányok vesekérgében a következőket állapítottuk meg: 

1. Kimutattuk, hogy a diabéteszes patkányokban mért NKA α1 alegység 

mRNS és fehérje kifejeződése megnövekedett a kontroll állatokhoz 

képest (p<0,05 K vs. D, KA vs. DA).  

2. Az ANGII adagolása tovább növelte a fehérje szinteket. (p<0,05 K vs. 

KA, D vs. DA). A diabéteszes, ANGII-vel kezelt patkányok veséjében az 

mRNS, fehérje és enzim aktivitás additív módon növekedett. ( p<0,05 K 

vs. DA).  

3. Az enzim aktivitása az mRNS és fehérje expresszió változásának 

megfelelően növekedett mind az STZ diabéteszes, mind pedig az ANGII 

kezelt csoportokban. (p<0,0001 K vs. D, p< 0,001; K vs. KA, p<0,01 D 

vs. DA). 

4. A teljes vesekéreg homogenizátumhoz hasonlóan az intracelluláris 

membrán frakcióban is megnövekedett az NKA alfa-1 alegységének 

fehérje mennyisége diabéteszes patkányokban a kontroll csoporthoz 

képest.(p<0,002 K vs. D; p<0,05 KA vs. DA). Az ANGII adagolása mind 

a K, mind pedig a D csoportban tovább emelte a fehérje szintet (p<0,01, 

K vs. KA; D vs. DA). A plazmamembrán fehérjéit reprezentáló 

frakcióban az alfa-1 alegységének mennyisége nem változott 

szignifikánsan egyik csoportban sem. 
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5. Kimutattuk, hogy a diabéteszben és az ANGII hatásra megfigyelt 

aktivitás növekedés nem a plazmamembránban lévő NKA aktivitásából 

származik, hanem az intracelluláris poolokban lévő pumpamennyiség 

növekszik meg (p<0,002 K vs. D; p<0,05 KA vs. DA  

6. A Ser23 foszforiláció föleg az intracelluláris frakcióban volt kimutatható. 

A diabéteszes állapot fokozta az α1 alegység Ser23 foszforilációjának 

mértékét. (P<0,05 K vs. D, KA vs. DA). Az ANGII adagolás után is 

szignifikánsan növekedett a Ser23 foszforiláció mértéke mind a K, mind 

a D patkányokban (P<0,05; K vs. KA, D vs. DA) A Ser23 foszforiláció 

feltehetően a NKA internalizácóját eredményezi a proximális 

kanyarulatos csatornák bazolaterális membránjából.  

7. Diabéteszes patkányokban a NKA α1 alegység izoforma mRNS és 

fehérje expressziója losartan kezelésének hatására a kontrollhoz hasonló 

mértékűre csökken, csakúgy, mint a Ser23 foszforiláció mértéke az 

intracelluláris membrán frakcióban. A losartan kezelés ellensúlyozza a 

diabétesz és az ANGII adagolás fentiekben megfigyelt hatásait.  

8. A metformin kezelés nem csökkentette szignifikánsan a diabéteszes 

patkányok vesekéreg homogenizátumban megnövekedett α1 alegység 

izoforma mennyiségét. A plazma membrán frakcióban a metformin 

hatására szignifikánsan megnőtt a NKA α1 alegység fehérje mennyisége 

(p<0,007), míg az intracelluláris frakcióban csökkent (p<0,03), ami a 

metformin hatására történt α1 alegység transzlokációját jelzi. Az inzulin 

kezelés akut hatása nem változtatta meg az α1 izoforma szubcelluláris 

lokalizációját. 
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MEGBESZÉLÉS 

A diabéteszes kardiopátia biokémiai háttere, a NKA lehetséges szerepe  

Diabéteszes kardiomiopátiában a szívizom kontraktilitás romlása 

összefüggésben van a szívizom struktúrájának kóros megváltozásával, 

amelynek makroszkóposan a bal kamra hipertrófia az egyik indikátora. 

Saját megfigyeléseink szerint DM-ban a teljes gyökfogó kapacitás (TSC) 

mintegy ötszörösére növekszik a plazmában, azaz jelentősen megnő az 

antioxidáns védelmi rendszerben résztvevő gyökfogók mennyisége. 

Vizsgálatunkból a prooxidánsok mennyiségére és aktivitására nem 

következtethetünk. Eredményeink szerint a krónikus inzulin kezelés hatására 

a TSC csökken és a diabéteszben kialakuló bal kamra hipertrofia mértéke 

fokozódik. A hosszútávú inzulin kezelés exogén hiperinzulinémiához vezet, 

amely egymást követő alacsony és magas inzulin szintekkel járó 

periódusokból áll. Az inzulin koncentráció hirtelen változásai oxidatív 

stresszt indukálnak a szervezetben, melynek káros következményei között a 

kóros szövet proliferáció is szerepelhet.  Nem kizárható, hogy az inzulin 

kezelés és a következményes vércukor koncentráció esés csökkentheti a 

szabadgyökök felszabadulását, ezáltal csökkenhet a kompenzatorikus 

antioxidáns védelmi kapacitás is. Kísérleteinkben ez a magyarázat kevésbe 

valószínű, hiszen az állatok vércukorszintje inzulin kezelés után is igen 

magas maradt. Az exogén hiperinzulinémia más jelpályák befolyásolásán 

keresztül járulhat hozzá a szívizomsejt hipertrófia kialakulásához.  

Kardiomiopátiára jellemző a kationtranszport rendszerek csökkent 

működése. NKA által fenntartott membránfeszültség akut inzulin hatásra 

változik. A koncentráció változás hátterében feltehetően a NKA aktiválódás 

áll. Eredményeink szerint azonban nem mutatható ki akut inzulin hatást 
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követően NKA aktivitás változás a sejthomogenizátumban. Ugyanakkor a 

sejthártyában fokozódott mind a NKA aktivitás, mind a NKA mennyisége.  

Eredményeink szerint az α1 és az α2 alegységek sejten belül, 

különböző kompartmentekban találhatóak a szív bal kamrájának 

kardiomiocitáiban. Az 1 alegység mind a kontroll, mind pedig a cukorbeteg 

szívizomban nagyrészt a plazmamembránon helyezkedik el, míg az α2 

izoforma nagy része intracelluláris poolokhoz kötött. A diabéteszes állapot 

csökkenti a szívizom válaszkészségét inzulin akut hatására. Feltehető, hogy 

az inzulin hatásának csökkenése az 2 és a 1 alegység izoformák 

mennyiségének jelentős csökkenésével magyarázható. Az 1 izoforma 

kisebb mértékben vesz részt az akut inzulinválaszban.  Diabéteszben 

szívizomban akut inzulin adagolás hatására nagyobb mértékű intracelluláris 

Na+/K+-ATPáz aktivitás csökkenés figyelhető meg, mint a 

plazmamembránban mért növekedés. Diabéteszben a  alegységek 

kifejeződése nagyobb mértékben csökken mint az  alegységek, ezért 

felmerül, hogy a 1 alegység mennyiségének nagymértékű csökkenése szab 

gátat a kihelyeződésre alkalmas 21 heterotetramerek kialakulásának.  

Eredményeink szerint az inzulin indukálta NKA transzlokáció 

wortmanninnal, egy szelektív PI3 kináz gátlószerrel kivédhető. A PI3 kináz 

az inzulin jelpálya olyan központi szereplője, amelyről már ismert, hogy 

harántcsíkolt izomban az inzulin függő GLUT4 és NKA membránhoz való 

kihelyeződésében szerepet játszik.  

Diabéteszes szívizomban tehát csökken az össz NKA mennyisége és az 

iontranszportban központi szerepű plazmamembránhoz kötött NKA aktivitás 

is. Feltehető, hogy a NKA működésének változása adaptív mechanizmus 
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része, amely a diabéteszben romló szívizom kontraktilitást és pumpafunkció 

romlást hivatott kompenzálni.  

A NKA szerepe a diabeteszes nefropátiában 

A diabéteszes nefropátia patogenézisében egyértelműen szerepel a 

hiperglikémia és a hipertónia, amelyek felgyorsítják a veseszövődmény 

progresszióját. Diabéteszben ismert a helyi és szisztémás ANGII szint 

emelkedése és az angiotenzinogén- ANGII tengelyt gátló 

vérnyomáscsökkentők és az antihiperglikémiás szerek (pl. inzulin, 

metformin) jótékony hatása. Irodalmi adatok alátámasztják, hogy az ANGII 

egyéb Na+ csatornák redisztribúciójában is szerepet játszik. A NKA sejten 

belüli transzlokációjának pontos mechanizmusa és szerepe vesekéregben 

nem tisztázott.  Vizsgálatainkban elsőként mutattuk ki, hogy a diabétesz és 

az ANGII kezelés vesefunkciót rontó hatása összeadódik, ún. “rárakódásos” 

vesekárosodást hoz létre, melynek oka részben a diabéteszes állapot, részben 

pedig az aktivált renin- angiotenzin rendszer lehet. Eredményeink szerint az 

ANGII szerepet játszik a NKA redisztribúciójában diabéteszben. Mind a 

diabéteszes állapot, mind az ANGII kezelés megnöveli a NKA expresszióját 

és fehérje mennyiségét, valamint elősegíti a NKA α1 alegységének 

internalizációját, erre utal a pumpák megoszlása a plazmamembránt 

tartalmazó és az intracelluláris membránokat tartalmazó frakciók között. 

Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem, hogy a kísérleteink során 

rögzített pillanatkép azt az állapotot tükrözi, amikor a DM és az ANGII 

kezelés hatására fokozott mennyiségben keletkező pumpák még nem érték el 

a fiziológiás céljukat - a PM-t - és átmenetileg a citoszolban találhatóak. 

Mindezek az adatok azt igazolják, hogy a NKA szövethomogenizátumban 

mért aktivitás növekedés értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni 
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azt a tényt, hogy a PM-hoz kötött aktivitás nem feltétlenül követi a 

homogenizátumban detektált változásokat. 

A pumpa fehérje mennyiségén, szubcelluláris lokalizációján kívül a 

pumpafunkciót a poszttranszlációs kovalens módosulások is befolyásolják. 

Vizsgálataink szerint a citoszolban tartózkodó α1 alegység mennyisége és 

Ser23 foszforilációjának mértéke is jelentősen megnövekedett STZ diabétesz 

és ANGII hatására. Ez arra utal, hogy a PM-ból az IM poolba mozduló 

alegységek Ser23 foszforiláltak. A Ser23 foszforiláció a pumpák 

internalizációját okozza, de aktivitásukat nem gátolja ellentétben a Ser18 

foszforilációval. A citoszkeleton asszociált, plazmamembránhoz kötött 

NKA-ok esetében Ser 23 forszforiláció nem volt tapasztalható.  

Megfigyeléseink szerint az ANGII receptor blokkoló losartan kezelés 

visszafordította a NKA expressziójának növekedését, a pumpák nagy része a 

bazolaterális membránban helyezkedett el és a detektálható Ser23 

forszforiláció mértéke is a kontrollhoz közeli értékre csökkent. Ez a 

megfigyelés alátámasztja azt a klinikai tapasztalatot, hogy az ANGII 

receptor blokkolók használata cukorbetegeknél tekintet nélkül a vérnyomás 

kontroll sikerességére, a nefropátia előrehaladását is késlelteti.  

Az antihiperglikémiás szerrel, a metforminnal végzett kísérleteinkben is 

megfigyeltük a diabétesz során kialakult kóros NKA működés 

normalizálódását, ami arra utal, hogy számos jelpálya befolyásolhatja még a 

NKA működését. Az AMPK az egyik fő energia-érzékelő enzim a sejtekben, 

amelyet a metformin aktiválni képes. Feltehető, hogy diabéteszben az 

AMPK működése is károsodott, sem energiahiányra, sem pedig oxidatív 

stresszre nem következik be megfelelő aktiváció. Ez nemcsak a kompenzáló 

mechanizmusok hatékonyságát ronthatja cukorbetegségben, de tovább 

fokozhatja a szöveti károsodást is. Farmakológiai aktivációja a NKA 
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működésének helyreállításán kívül feltehetően több jelpálya utat is érint, 

amelyek vizsgálata a jövőben jelentős lehet.  

Feltehető, hogy a NKA expressziójának és aktivitásának növekedése 

diabétesz és/vagy ANGII emelkedés (RAS aktiváció) hatására a vese adaptív 

válaszának része, amely a diabéteszben megnövekedett vérnyomást és a 

diabétesz során kialakuló kezdeti hiperfiltrációt hivatott kompenzálni. 

A NKA patológiás változásainak szerepe a szöveti átépülésben, a 

szövődmények progressziójában 

Eredményeink alapján feltehető, hogy a DM-ban megfigyelhető hormonális 

környezet megváltozása, a csökkent inzulin jel, a megnövekedett szisztémás 

és helyi ANGII szint és az emelkedett endogén digitálisz koncentráció 

hatásainak eredőjeként a szívizomban és a vesekéregban a NKA 

szubcelluláris megoszlása megváltozik.  

Az endogén és exogén szabályozó anyagok hatásának eredője határozza meg 

vélhetően az NKA aktivitását, mely nagymértékben függ szubcelluláris 

elhelyezkedésétől.  A PM-ban megváltozott mennyiségű és aktivitású 

pumpák az iontranszportot, a szignaloszómákban és az intracelluláris 

membránokban található pumpák  pedig a NKA-hoz csatlakózó proliferatív 

és apoptotikus jelpályák működését változtatják meg.  A cukorbetegségben 

érintett jelátviteli folyamatok - az inzulin, az ANGII és az endogén 

digitáliszok által befolyásolt- központi tagjai a MAPK kaszkád, a PI3K 

illetve a PKC. Ezek olyan elágazási pontok a jelátviteli folyamatokban, 

amelyek többszörösen érintettek a diabéteszben kialakult kóros körülmények 

által. Működésük megváltozása fibrózishoz, apoptózishoz, hipertrófiához 

vezethet, ronthatja az érintett szövet specifikus működését.  
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