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Rövidítésjegyzék
AMC

7-amino-4-metilkumarin

Apaf-1

apoptosis protease-activating factor 1

APX

aszkorbát peroxidáz

Bcl-2

B-cell lymphoma 2

BSA

szarvasmarha szérum albumin

BSO

butionin-szulfoximin

CYC

ciklofoszfamid

CYP

citokróm P450

DHAR

dehidroaszkorbát reduktáz

DISC

death-inducing signaling complex

DMSO

dimetil-szulfoxid

DTNB

5,5’-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav)

DTT

ditiotreitol

EDTA

etilén-diamin-tetraecetsav

EGTA

etilén-glikol-tetraecetsav

ER

endoplazmás retikulum

FIN

ferroptózis induktor

FW

nedves tömeg

GCL

emlős γ-glutamilcisztein szintetáz

GGT

γ-glutamil transzpeptidáz

GPx

glutation peroxidáz

GR

glutation reduktáz

GS

emlős glutation szintetáz

GSH

redukált glutation

GSH-S

növényi glutation szintetáz

GSSG

glutation-diszulfid, oxidált glutation

GST

glutation-S-transzferáz

HPLC

nagynyomású folyadékkromatográf

mBCl

monoklórbimán

MDHAR

monodehidroaszkorbát reduktáz
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MOMP

mitochondrial outer membrane permeabilization

MOPS

3-(N-morfolino)-propánszulfonsav

NADPH

nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát

PBA1

20S proteaszóma β1 alegysége

PC

fitokelatin

PCD

növényi programozott sejthalál

PCS

fitokelatin szintáz

PMSF

fenil-metil-szulfonil-fluorid

PRX

peroxiredoxin

PUFA

többszörösen telítettlen zsírsav

PVP40

polivinil-pirrolidon polimer 40 kDa tömeg

ROS

reaktív oxigénvegyületek

SDS

nátrium-dodecil-szulfát

SNP

single nucleotide polymorphism

SSA

5-szulfoszalicilsav

TNB

tio-nitrobenzoesav

VT

vad típusú

γ-ECS

növényi γ-glutamilcisztein szintetáz
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1. Bevezetés
A glutation egy glutaminsavból, ciszteinből és glicinből álló tripeptid, amely a
növények, állatok, gombák és néhány alacsonyabb rendű élőlény esetében is fontos
funkciókkal bír. Szerepet játszik többek között a biotranszformációban, a redox
szignalizációban, valamint antioxidánsként részt vesz a reaktív oxigénvegyületekkel
szembeni védekezésben is.
Különböző stresszek hatására a glutation mennyisége, redox státusza és sejtorganellumok
közötti megoszlása is megváltozhat, így ezek precíz mérése segítheti az egyes folyamatok
jobb megértését. Kihívást jelent azonban, hogy a glutation a mintaelőkészítés során
autooxidációra és bomlásra kifejezetten hajlamos, és ez fokozottan jelentkezik az
időigényes organellum izolálások során. Ezért Arabidopsis thaliana szuszpenziós
sejtkultúrákon megvizsgáltuk, hogy miként lehet a minták glutation tartalmát megvédeni
a bomlástól és az autooxidációtól organellum izolálás során, valamint összehasonlítottuk
két széles körben alkalmazott glutation meghatározási módszer alkalmazhatóságát
növényi minták esetében.
Ha a glutation mennyisége a sejtekben nagyon lecsökken, vagy teljesen el is fogy, akkor
olyan folyamatok indulhatnak be, amelyek a sejt programozott halálát okozzák. Jó példa
erre az először tumor sejteken leírt ferroptózis, amely egy vasfüggő, kaszpáz-független
programozott sejthalálforma. Ferroptózis a celluláris glutation erastin általi depléciójával,
vagy a lipidperoxidok eliminálásban kulcsszerepet játszó glutation peroxidáz 4 (GPx4)
enzim gátlásával váltható ki. 2017-ben növényeken is leírtak ferroptózis-szerű sejthalált,
amelyet vasfüggőség, glutation depléció és lipidperoxidáció jellemzett, azonban a
folyamat elemei és mediátorai feltáratlanok maradtak. Ezért kutatásaink során
Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejteken megvizsgáltuk, hogy a lipidperoxidok
bomlása révén keletkező reaktív karbonilvegyületnek, az akroleinnek lehet-e mediátor
szerepe a ferroptózis-szerű sejthalálban.
A glutation a sejthalálfolyamatok mellett fontos szerepet játszik a xenobioikumok, köztük
a gyógyszerek biotranszformációjában is. Jó példa erre a ciklofoszfamid, amelyet már
régóta, széleskörben alkalmaznak autoimmun betegségek kezelésére és kemoterápiás
szerként is. A ciklofoszfamid klinikai használata során azonban jelentős mértékű
interindividuális

variabilitást

figyeltek

meg
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a

kezelések

hatásosságában.

A

biotranszformációban résztvevő enzimek közismerten nagyfokú polimorfizmust
mutatnak, ezért könnyen elképzelhető, hogy a tapasztalt variabilitás hátterében genetikai
különbségek állnak. Kutatómunkánk során megvizsgáltuk, hogy autoimmun betegségek
esetén van-e kapcsolat a ciklofoszfamid bioaktivációjában és metabolitjainak
detoxifikációjában szerepet játszó egyes enzimek polimorfizmusai és a terápiás hatásfok
között. A ciklofoszfamid bioaktivációját a hepatociták citokróm P450 enzimei végzik,
míg a detoxifikációban fontos szerep jut a glutation-S-transzferázoknak, amelyek
glutationnal konjugálják szubsztrátjaikat. Az aktivált metabolitok a vérkeringéssel jutnak
el a hepatocitáktól a szervezet többi sejtjéhez, ezért megvizsgáltuk azt is, hogy a
ciklofoszfamid terápia miként változtatja meg a vér glutation szintjét.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. A glutation
A glutation kutatásának története 1888-ban, egy kétoldalas feljegyzéssel kezdődött
(Meister 1988; de Rey-Pailhade 1888). J. de Ray-Pailhade egy anyagot vont ki
sörélesztőből, amely kénporral reagálva hidrogénszulfidot képez. Ezen tulajdonsága
alapján a görög szeret (philo) és kén (thion) szavakból „philothion”-nak nevezte el azt.
További kutatásai során megállapította, hogy a philothion előfordul állati (például: marha
izom és máj, bárány agy, hal izom és friss tojásfehérje) és növényi (frissen szedett spárga)
szövetekben is, hogy oldatban instabil, valamint hogy, ciszteint tartalmaz, amely oxigén
jelenlétében diszulfid formába oxidálódik (Meister 1988; Szarka 2016).
A XX. század első évtizedeiben a tiol-csoportok (-SH) állati szövetekből történő
kimutatására nátrium-nitroprusszidot használtak, amely lúgos pH-n, tiolok jelenlétében
lila színreakciót ad. Az 1920-as években F. G. Hopkins brit biokémikus máj, vese, izom
és élesztő melegvizes extraktumában, mint nitroprusszid-reaktív anyagot újra felfedezte
a philothiont. Az anyag vizsgálata során megállapította, hogy autooxidációra képes, és
oxidált formája nem reagál nitroprussziddal, valamint, hogy glutamint és ciszteint
tartalmaz, amiért -hibásan- dipeptidként azonosította. Bár Hopkins maga is úgy gondolta,
hogy aligha kétséges, hogy az általa vizsgált anyag a korábban felfedezett philothion, új
eredményei alapján azt mégis glutationnak (glutathione) nevezte el. Azért ezt az
elnevezést választotta, mert „meghagyja a kapcsolatot a történelmi philothion
elnevezéssel, ugyanúgy végződik, mint a pepton, amely hosszú ideje az egyszerűbb
peptidek elnevezésére szolgál, valamint megfelelően emlékeztet, hogy a dipeptid
glutaminsavat tartalmaz, amely egy kénvegyülethez kapcsolódik”. Hopkins glutationnal,
vitaminokkal, és más táplálkozási faktorokkal kapcsolatos munkáját 1929-ben Nobeldíjjal ismerték el (Hopkins 1921; Josephy and Mannervik 2006; Meister 1988; Szarka
2016).
A glutation valódi, tripeptid szerkezetét végül az 1930-as években fedezték fel, kémiai
szintézis útján (Meister 1988). A molekulában három L-aminosav: glutaminsav, cisztein
és glicin kapcsolódik össze peptidkötéssel. A glutation különlegessége, hogy a
glutaminsav a γ-karboxil csoportjával kapcsolódik a cisztein aminocsoportjához, amely
így eltér a fehérjék szokványos peptidkötésétől (1. ábra). Ennek oka feltételezhetően az,
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hogy a sejtek így meg tudják védeni a glutationt az intracelluláris aminopeptidázoktól,
mivel az egyetlen enzim, amely az említett kötést hasítani tudja a γ-glutamil
transzpeptidáz (GGT)1 (Ida et al. 2014; Lu 2013; Lushchak 2012).

1. ábra: A glutation szerkezete és redox átalakulása. A redukált glutation (GSH) egy glutaminsavból, ciszteinből és
glicinből álló tripeptid. A molekula különlegessége, hogy a glutaminsav a γ-karboxil csoportjával kapcsolódik a cisztein
aminocsoportjához. A GSH oxidációja során a cisztein tiol-csoportján keresztül diszulfid hidat képes kialakítani egy
további GSH molekulával, amelynek eredményeképp oxidált glutation-diszulfid (GSSG) keletkezik. Megfelelő
elektrondonor jelenlétében a reakció visszafordítható.

A glutation (GSH) nukleofil ágens, amely a legtöbb aerob élőlényben megtalálható.
Biológiai funkciói szempontjából legfontosabb része a cisztein tiol-csoportja, amely
deprotonációt követően nukleofil tioláttá (GS-) alakul, és kovalens kötést alakít ki egy
elektrofillel vagy elektront ad át egy redukálandó molekulának. Az elektron leadását
követően keletkező reaktív glutation intermedier egy másik ugyanilyen molekulával
diszulfid hidat képezve dimert alkot, amelyet oxidált glutationnak (GSSG), vagy
glutation-diszulfidnak nevezünk (1. ábra) (Deponte 2013; Lőrincz 2018; Mayer and Ofial
2019).
A glutationnak fontos szerep jut a biokémában: részt vesz többek között a sejtek
fiziológiás folyamatai során keletkező reaktív oxigénvegyületek (ROS) eliminálásában,

GGT-k az élővilág minden királyságában megtalálhatók, és az izoenzimek közös jellemzője, hogy minden
élőlény esetében a sejtmembránon kívül fejtik ki katalitikus aktivitásukat. Baktériumok esetében a
periplazmás vagy extracelluláris térben, emlősök esetében a sejtmembrán külső felszínén, növények
esetében pedig az apoplasztban és a vakulóumban találhatóak GGT enzimek (Ida et al. 2014)
1
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az endogén elektrofil vegyületekkel és xenobiotikumokkal szembeni védekezésben, és a
redox jelátvitelben is (Deponte 2013; Lőrincz 2018).
A glutationt az említett szerteágazó funkcióinak köszönhetően a legfontosabb nemfehérje tiolként tartják számon (Aoyama, Watabe, and Nakaki 2008), és felfedezése óta
számos kutatás bizonyította kiemelt szerepét a sejtbiológiában.
2.1.1. A glutation emlőssejtekben
2.1.1.1. A glutation bioszintézise
A glutation intracelluláris koncentrációja emlőssejtekben 1-10 mM, bioszintézise
az azt felépítő három aminosavból, két ATP igényes lépésben, kizárólagosan a
citoplazmában történik (2. ábra) (Lu 2013; Lushchak 2012; Pastore et al. 2003).
Az első, és egyben sebességmeghatározó lépést a γ-glutamilcisztein szintetáz (GCL)
katalizálja. Az enzim két alegységből épül fel, egy katalitikus vagy nehéz (~73 kDa) és
egy modulációs vagy könnyű (~31 kDa) alegységből. Az enzim teljes katalitikus
aktivitása a nehéz alegységnek köszönhető, amelyet a GSH feedback gátlással szabályoz.
A modulációs alegység nem rendelkezik katalitikus aktivitással, azonban a nehéz
alegységhez asszociálva csökkenti az enzim glutamátra vonatkoztatott KM értékét, és
növeli a GSH feedback inhibíciós KI értékét. Ebből kifolyólag a holoenzim katalitikusan
aktívabb és kevésbé érzékeny a GSH általi gátlásra, mint a különálló (de önmagában is
aktív) nehéz alegység. A holoenzim mennyisége a sejt redox státuszának függvényében
változhat. Oxidatív stressz során poszttranszlációs módosítások segítségével a holoenzim
mennyisége, ezáltal pedig a GCL aktivitása megnő. Ily módon a sejt gyorsan, a fehérje
expresszió növekedése előtt vagy anélkül tud reagálni a fokozott GSH igényre (Franklin
et al. 2009; Lu 2013; Lushchak 2012; Szarka 2016).
Fiziológiás körülmények között a GCL katalitikus aktivitása két dologtól függ. Az első a
GSH nem allosztérikus, glutamáttal kompetitív feedback gátlása (KI=2,3 mM), a második
pedig a szűk keresztmetszetet jelentő cisztein mennyisége és elérhetősége. A GCL
glutamátra vonatkoztatott KM értéke 1,8 mM, míg a ciszteinre vonatkozó érték csupán
0,1-0,3 mM. Az átlagos intracelluláris glutamát koncentráció nagyjából tízszerese a KM
értéknek, de a cisztein intracelluláris koncentrációja a rá vonatkoztatott KM értékkel
nagyjából megegyező (Lu 2013; Richman and Meister 1975).
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A bioszintézis második lépését a glutation szintetáz (GS) katalizálja. Az enzim két azonos
alegységből épül fel (~118 kDa), és a GSH mennyisége nincs hatással az aktivitására. A
GS a GCL enzim termékéhez, a γ-glutamilciszteinhez egy ATP terhére egy glicint
kapcsol, amely eredményeképp GSH keletkezik.
Kísérleti eredmények azt mutatják, hogy GS jelenlétében a γ-glutamilcisztein mennyisége
rendkívül alacsony a sejtekben, amelyből arra következtethetünk, hogy valóban a
bioszintetikus útvonal első lépése a sebességmeghatározó. Megerősíti ezt az elképzelést,
hogy az intracelluláris glutation mennyiség a GCL overexpressziójával fokozható, míg a
GS overexpressziójával nem (Grant, MacIver, and Dawes 1997; Lu 2013).

2. ábra: A glutation bioszintézise és kompartmentalizációja emlőssejtekben. A glutation (GSH) bioszintézise két,
ATP igényes lépésben történik a citoplazmában. Az első lépést a γ-glutamilcisztein szintetáz (GCL), míg a másodikat
a glutation szintetáz (GS) katalizálja. A glutation különböző transzportrendszerek segítségével eljut az endoplazmás
retikulumba, a sejtmagba és a mitokondriumba is.

Bár a glutation bioszintézise a citoplazmában történik, különböző transzportrendszerek
segítségével a molekula eljut az endoplazmás retikulumba (ER), a sejtmagba és a
mitokondriumba is (2. ábra). Ezekben az organellumokban a GSH lesz a felelős a redox
homeosztázis fenntartásáért, valamint az ER-ben a GSSG az oxidatív fehérje foldingban
is részt vesz. Ennek köszönhető, hogy az ER-ben a [GSH]/[GSSG] arány akár 3:1 is lehet,
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míg a többi organellumban a GSH túlsúlya jellemző, a citoplazmában pedig a GSSG
aránya akár még 1%-nál is kevesebb lehet.
A celluláris glutation 80-85%-a található a citoplazmában, míg 10-15%-a a
mitokondriumban. Mivel a mitokondriumok meglehetősen kis térfogatúak, ezért a lokális
glutation koncentráció eléri, vagy meg is haladja a citoplazmáét (10-14 mM). Tekintve,
hogy a mitokondriumok felelősek a sejtek ROS termelésének több, mint 90%-áért, nem
meglepő, hogy a sejt védelme érdekében nagy mennyiségű redukálószerre van szükségük
(Lushchak 2012; Marí et al. 2009; Ribas, García-Ruiz, and Fernández-Checa 2014;
Szarka 2016).
2.1.1.2. A glutation, mint antioxidáns
Az aerob sejtek anyagcseréje során elkerülhetetlenül reaktív oxigénvegyületek
(ROS) keletkeznek melléktermékként. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy az egészséges
sejtek teljes oxigén fogyasztásának kb. 0,2%-a fordítódik ROS termelésre, és ennek 90%áért a mitokondriumok felelősek (Gao, Laude, and Cai 2008). A ROS-ok legjelentősebb
képviselői a szuperoxid gyök anion (O2⚫-), a hidrogén-peroxid (H2O2) és az abból
keletkező hidroxilgyök (HO⚫). Ezek a magas reaktivitású molekulák oxidatív
károsodásokat okozhatnak, amelyek ellen a sejtek az antioxidáns rendszerük segítségével
védekeznek. Fontos azonban kiemelnünk, hogy jelenlegi ismereteink szerint a fiziológiás
szintű ROS nem káros a sejtekre, sőt számos folyamatban szabályozó vagy szignál
szerepet is betölt, így teljes eliminációja nem célja az antioxidáns rendszernek (Reczek
and Chandel 2015). Ha azonban a ROS/antioxidáns egyensúly felbomlik, és a ROS
túlsúlyba kerül, akkor oxidatív stressz alakul ki, amely során olyan oxidatív károsodások
érhetik a sejtet, amelyek annak működésképtelenségét és halálát okozhatják.
A glutation antioxidáns funkcióját legnagyobb részt a glutation peroxidázok (GPx)
elektrondonorjaként tölti be, de képes nem-enzimes módon is reagálni olyan ROS-okkal,
mint a nitrogén-monoxid (NO), a hidroxilgyök (HO⚫) és a peroxinitrit (ONOO-).
A GPx-ek a hidrogén-peroxidot és a szerves peroxidokat redukálják GSH
felhasználásával, amely eredményeképpen víz vagy alkoholok és oxidált GSSG
keletkezik. Bár a kataláz szintén képes a hidrogén-peroxid vízzé alakítására, annak
hidrogén-peroxid irányába mutatott affinitása egy-két nagyságrenddel alacsonyabb, mint
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a GPx-é, és főként a peroxiszómában található, ezért legnagyobb részt a GPx birkózik
meg a fiziológiás hidrogén-peroxid termeléssel (3. ábra) (Lushchak 2012; Szarka 2016).
Bizonyos glutation-S-transzferáz (GST) enzimek is képesek GSH felhasználásával a
szerves- és lipid-peroxidok redukciójára. Ezeket szelén-független peroxidázoknak is
nevezik, utalva arra, hogy ellentétben a GPx-ekkel nem tartalmaznak aktív centrumukban
szelenociszteint. A GST enzim szupercsalád tagjainak fő feladata azonban az endogén és
exogén eredetű elektrofilek detoxifikálása glutation-S-konjugáció révén (lásd: 2.3.2.1.
fejezet) (Ayala, Muñoz, and Argüelles 2014; Yusong Yang et al. 2001).
Az antioxidáns folyamatokban keletkező GSSG a glutation reduktáz (GR) segítségével
nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADPH) terhére regenerálható.

3. ábra: A glutation antioxidáns funkciói. Az aerob anyagcsere során elkerülhetetlenül hidrogén-peroxid és más ROS
formák keletkeznek. A hidrogén-peroxidot a glutation peroxidáz (GPx), illetve a peroxiszómában a kataláz
metabolizálja. A reakciók során keletkező GSSG a glutation reduktáz enzim (GR) segítségével, NADPH terhére
regenerálható. A GPx és bizonyos glutation-S-transzferázok (GST) a lipid- és egyéb szerves peroxidok (lipid-OOH és
R-OOH) redukciójában is részt vesznek. Oxidatív stressz során a glutationnak fontos szerep jut a fehérjék védelmében
is. S-glutationiláció révén kevert diszulfidokat képez a fehérjék tiol-csoportjaival (fehérje-SSG), így védve meg azokat
az irreverzibilis károsodásoktól. A stressz elmúltával aztán a fehérjék deglutationilálhatók glutaredoxin (Grx) és
szulfireoxin (Srx) segítségével és így eredeti szerkezetük és funkciójuk visszaállítható. Súlyos oxidatív stressz során a
GSSG keletkezés sebessége meghaladhatja a sejt regenerációs képességét. Ilyen esetekben a redox egyensúly
felborulásának megelőzése érdekében a GSSG eltávolításra kerül, vagy kevert diszulfidokat képez fehérjékkel.

14

A GSH/GSSG arány nagyban meghatározza a sejtek intracelluláris redox potenciálját.
Fiziológiás körülmények között a celluláris glutation 90-98%-ban redukált formában van,
ezért a sejt intracelluláris milliője redukáló tulajdonságúnak tekinthető, de ez
kompartmenumonként eltérő lehet. Ezért, amikor súlyos oxidatív stressz éri a sejtet és a
GSSG keletkezés sebessége meghaladja a sejt regenerációs képességét, akkor a GSSG
vagy eltávolításra kerül a sejtből, vagy fehérjék tiol-csoportjával reagálva kevert tiolt
(fehérje-SSG) képez (3. ábra) (Lőrincz 2018; Lu 2013; Lushchak 2012).
2.1.1.3. A γ-glutamil ciklus
A sejtekből különféle multidrog rezisztencia fehérjék segítségével, az
extracelluláris térbe kiválasztott oxidált glutation származékokat (például: GSSG),
glutation-S-konjugátumokat (lásd: 2.3.2.1. fejezet) és GSH-t a sejtek újrahasznosítják a
γ-glutamil ciklus segítségével (Ballatori et al. 2009).
Az extracelluláris térben a plamzamembrán külső felszínén található γ-glutamil
transzpeptidáz (GGT) a GSH-t és konjugátumait egy γ-glutamil és egy ciszteinilglicin
alegységre hasítja, majd a γ-glutamil alegységet egy aminosavhoz, általában cisztinhez
kapcsolja. Ezt követően a γ-glutamil-aminosav visszaszállításra kerül a sejtbe, ahol
enzimesen a megfelelő aminosavra és 5-oxoprolinra bomlik, amelyet glutamáttá alakítva
a sejt ismét a GSH szintézishez hasznosíthat. A ciszteinilglcin egységet egy dipeptidáz
ciszteinre és glicinre bontja, amely aminosavak szintén visszaszállításra kerülhetnek a
sejtbe, ahol a cisztein nagyrésze GSH szintézisre, kisebb része pedig fehérjeszintézisre
fordítódik. Az extracelluláris térben a cisztein egy része autooxidáció útján cisztinné
oxidálódik. A sejtek a cisztin felvételére is képesek a cisztin-glutamát antiporter rendszer
(xc-) segítségével, majd a cisztin intracellulárisan ciszteinné redukálódik.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy többfajta glutation konjugátum is ismert, amelyek
esetében csak a glutamát és a glicin alegységek kerülnek ismét hasznosításra, míg a
cisztein alegységek konjugálva maradnak és kiürülnek a szervezetből (Hanigan 2014; Lu
2013; Lushchak 2012).
2.1.1.4. S-glutationiláció
A reaktív oxigén- és nitrogénvegyületek különböző reverzibilis és irreverzibilis
módosulásokat okozhatnak a redox érzékeny fehérjéken. Ilyen irreverzibilis módosulások
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például a karboniláció vagy a nitrálás, amelyek végső soron a fehérje - legyen az enzim,
receptor, vagy transzporter - funkciójának elvesztését eredményezhetik.
A fehérjék ilyen szempontból nagyon érzékeny részei a ciszteinek tiol-csoportjai.
Oxidatív vagy nitrozatív stressz során a GSH képes reverzibilis módon a fehérjék tiolcsoportjaival kevert diszulfidokat képezni. Ezt a folyamatot S-glutationilációnak
nevezzük, és segítségével a sejtek meg tudják védeni fehérjéiket az esetleges irreverzibilis
módosulásoktól (3. ábra).
A stresszhelyzet elmúlásával aztán glutaredoxin (Grx) és szulfiredoxin (Srx) enzimek
segítségével deglutationilálhatók a fehérjék és így visszaállítható az eredeti szerkezetük.
Az S-glutationliáció azonban nem csak a fehérjék védelmét szolgálja, hanem fontos
szerep jut neki az enzimek és ezáltal a sejtek működésének precíz, redox-érzékeny
szabályozásában is. Számos enzimet (például: az oxidatív foszforiláció és a SzentGyörgyi–Krebs-ciklus egyes enzimei) azonosítottak, amelyek aktivitása a redox
egyensúly

már

kismértékű

változása

esetén

is

bekövetkező

S-

glutationiláció/deglutationiláció hatására megváltozik, így segítve a sejt alkalmazkodását
a körülményekhez (Gonos et al. 2018; Lu 2013; Pastore and Piemonte 2012; Scirè et al.
2019; Szarka 2016).
2.1.2. A glutation növényi sejtekben
Hasonlóan az emlősökhöz, a glutation millimólos koncentrációban található meg
a különböző növényi szövetekben, és ezekben is számos biológiai funkcióval rendelkezik.
Fiziológiás körülmények között a [GSH]/[GSSG] arány növényekben is igen magas,
átlagosan 20:1. Megjegyzendő azonban, hogy ez az arány organellumonként (a
vakuólumokban alacsonyabb, a citoplazmában magasabb) és szövetenként eltérő lehet.
Ennek, az átlagosan magas aránynak köszönhető azonban, hogy a glutation kiemelt
szerepet játszik a redox homeosztázis fenntartásában és a redox szignálok továbbításában
a sejteken belül (Noctor et al. 2012).
2.1.2.1. A glutation bioszintézise növényi sejtekben
A glutation bioszintézise növényekben is két, ATP igényes lépésből áll (4. ábra).
Az elsőt a γ-glutamilcisztein szintetáz (γ-ECS) katalizálja, amely során glutamátból és
ciszteinből γ-glutamilcisztein keletkezik. Fontos különbség az emlősökhöz képest, hogy
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a γ-ECS nem a citoplazmában, hanem túlnyomó részt a plasztidokban található, sőt
vannak növényfajok, például az Arabidopsis thaliana, amelyekben kizárólag a
plasztidokban található meg ez az enzim. Megjegyzendő továbbá, hogy a növényi γ-ECS
aminosav szekvenciája nem mutat rokonságot az emlős, élesztő vagy bakteriális
enzimekkel (Gill et al. 2013; Hasanuzzaman et al. 2017; Noctor et al. 2012).
A bioszintézis második lépésében a glutation szintetáz (GSH-S) egy glicint kapcsol a γglutamilciszteinhez, amely eredményeképp GSH keletkezik. A növényi GSH-S
megtalálható mind citoplazmában, mind a plasztidokban és aminosav szekvenciája kb.
40%-ban egyezik meg az emlős és élesztő enzimekkel. Arabidopsis thaliana-ban mindkét
GSH-S formát egyetlen, alternatív transzkripciós starthellyel rendelkező gén kódolja, de
a rövidebb, citoplazmás forma nagyobb mennyiségben keletkezik, amelyből arra
következtethetünk, hogy a GSH bioszintézis második lépése főként a citoplazmában
játszódik le (Gill et al. 2013; Noctor et al. 2012).
A plasztidokban található γ-ECS és a citoplazmában található GSH-S között speciális
transzporterek teremtik meg a kapcsolatot, amelyek a γ-glutamilciszteint a citoplazmába
szállítják. Ezeket a transzporteket 2010-ben azonosították Arabidopsis thaliana-ban, és
három gén, a CLT1-2-3 kódolja őket (Maughan et al. 2010).
A citoplazmában szintetizált glutation különböző - eddig nem teljes mértékben
azonosított - transzporterek segítségével a különböző organellumokba szállítódik
(Oestreicher and Morgan 2019). A legmagasabb GSH koncentráció növényekben a
mitokondriumban (6-15 mM) található, míg a legalacsonyabb a plasztidokban (0,9-1,2
mM) és a vakuólumban (0,03-0,08 mM). Fontos megjegyezni, hogy a citoplazma és a
plasztidok viszonylagos nagy térfogata miatt a teljes celluláris GSH 75-80%-a ebben a
két organellumban található. Érdekesség, hogy a plasztidok GSH koncentrációja annak
ellenére ilyen alacsony, hogy saját GSH-S-zal rendelkeznek, és a citoplazmában
szintetizált GSH egy része is a plasztidokba szállítódik (4. ábra) (Noctor et al. 2012;
Queval et al. 2011; Zechmann 2014).
A növényekben, fiziológiás körülmények között a glutation szintézisét befolyásoló két
legfontosabb tényező a γ-ECS aktivitása és a limitáló szubsztrát, a cisztein elérhetősége.
Ezt az is alátámasztja, hogy csak a γ-ECS és/vagy a cisztein szintézisben résztvevő
enzimek overexpressziójával érhető el konstitutív GSH szint növekedés, míg a GSH-S
overexpressziójával nem. A γ-ECS aktivitása azonban nem csak az enzim
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expressziójának változtatásával, hanem poszttranszlációs módosítások révén is
szabályozható. Megfigyelték, hogy a γ-ECS ditiolokkal gátolható, valamint, hogy
oxidatív körülmények között homodimert képez, amelynek hatására az enzim aktivitása
több mint háromszorosára nő in vitro. Felehetően ez a monomer-dimer átmenet igen
fontos faktora az oxidatív stressz során tapasztalható fokozott glutation termelésnek,
azonban a pontos in vivo szerepe még vizsgálatot igényel. Hasonlóan az emlős GCL-hez,
a GSH feedback módon gátolja a γ-ECS-t is (Gill et al. 2013; Noctor et al. 2012; Szarka
2016; Yingxue Yang et al. 2019).

4. ábra: A glutation bioszintézise és kompartmentalizációja növényi sejtekben. A glutation (GSH) bioszintézise
két, ATP igényes lépésben történik. Az első lépést a γ-glutamilcisztein szintetáz (γ-ECS) katalizálja, amely a
plasztidokban található. A reakció során keletkező γ-glutamilciszteinhez a glutation szintetáz (GSH-S) kapcsol egy
glicint, és így glutation (GSH) képződik. A GSH-S főként a citoplazmában, és kisebb mennyiségben a plasztidokban
található. A citoplazmában szintetizált GSH egy része a különböző organellumokba (beleértve a plasztidokat is) és az
apoplasztba transzportálódik. A glutation oxidációjával járó folyamatok során keletkező oxidált glutationt (GSSG) a
glutation reduktáz (GR) enzimek alakítják vissza GSH-ná.
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2.1.2.2. A glutation antioxidáns szerepe növényekben
Bár növényekben a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló vízoldható
antioxidáns az aszkorbinsav - különösen levelekben, ahol koncentrációja akár 5-10
szerese is lehet a glutationénak -, a glutationnak is kiemelt szerep jut az antioxidáns
védelemben (Hasanuzzaman et al. 2017; Ishikawa and Shigeoka 2008; Smirnoff 2007).
Növényekben lehetséges a H2O2 glutationtól független eliminálása, azonban számos
glutation-függő útvonal is ismert. A H2O2 kémiai reakciója glutationnal (GSH) lassú
folyamat, azonban három különböző típusú peroxidáz is GSH oxidációjához kötötten
végez peroxid redukciót a sejtekben. Ezek az enzimek az aszkorbát peroxidáz (APX),
bizonyos típusú peroxiredoxinok (PRX) és a GST-k (5. ábra).
Az APX a H2O2-ra kifejezetten specifikus enzim, más peroxidokat csak alacsony
arányban metabolizál. Az APX működése során keletkező oxidált dehidroaszkorbátot a
dehidroaszkorbát reduktáz (DHAR) GSH terhére ismét aszkorbáttá alakítja. A folyamat
során keletkező oxidált GSSG-t pedig a glutation reduktáz (GR) NADPH
felhasználásával GSH-ná redukálja. Ezeket a reakciókat együttesen aszkorbát-glutation
ciklusnak nevezzük (5. ábra). Az APX azonban működhet a glutationtól függetlenül is, a
monodehidroaszkorbát reduktáznak (MDHAR) köszönhetően, amely NAD(P)H
felhasználásával aszkorbáttá redukálja a monodehidroaszkorbátot (Park et al. 2016). Meg
kell még jegyeznünk, hogy a GSH kémiai úton is szignifikáns sebességgel képes a
dehidroaszkorbát redukciójára (Noctor et al. 2012).
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5. ábra: A növényi peroxid metabolizmus. Növényekben lehetséges a peroxidok glutationtól függő és független
metabolizmusa is. Az aszkorbát peroxidáz (APX) működése során oxidált monodehidroaszkorbát (MDHA) keletkezik,
amely tovább oxidálódhat dehidroaszokorbáttá (DHA). A DHA-t glutation (GSH) terhére a dehidroaszkorbát reduktáz
(DHAR) regenerálja aszkorbáttá (ASC). A DHAR működése során keletkező oxidált glutationt (GSSG) pedig a
glutation reduktáz (GR) redukálja GSH-ná. Ezt a reakciósort aszkorbát-glutation-ciklusnak nevezzük. A peroxidáz
aktivitással rendelkező glutation-S-transzferázok (GST) és a kettes típusú peroxiredoxinok (PRX) szintén glutation
felhasználásával végzik a H2O2 és egyéb szerves peroxidok (ROOH) redukcióját. A glutationtól független peroxid
redukciót glutation peroxidázok (GPx) és további PRX-ek végzik tioredoxin (TRX) felhasználásával. Az oxidált
tioredoxint a NAPH-tioredoxin reduktáz (NTR) regenerálja. Lehetőség van továbbá az APX GSH-tól független
működésére is, a monodehidroaszkorbát reduktáznak (MDHAR) köszönhetően.

Szemben az APX-szel, a PRX-ek kevésbe specifikusak H2O2-ra, és más peroxidok
redukciójára is képesek. Ki kell emelnünk, hogy növényekben eddig négyféle típusú
PRX-et írtak le, azonban közülük csak a kettes típusú PRX használ GSH-t elektron
donorként, a többi tioredoxint vagy hasonló komponenseket. A növényi glutation
peroxidázokat (GPx) az állati GPx-szel mutatott nagyfokú homológiájuk és oxidatív
stresszben betöltött szerepük alapján nevezték el GPx-nek. Ezekről azonban azóta
kiderült, hogy csak redukált tioredoxinnal reagálnak, GSH-nal nem. Így a növényi GPxek tulajdonképpen a peroxiredoxinok ötödik típusát alkotják, és elnevezésük
meglehetősen félrevezető (Bela et al. 2018; Iqbal et al. 2006; Navrot et al. 2006; Noctor
et al. 2012).
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A GST-k a növényekben funkcionális és szerkezeti sokféleségükről nevezetesek. Számos
található közöttük, amely a glutation-S-konjugációs aktivitása mellett vagy akár helyett
antioxidáns funkcióval is rendelkezik. A GST-k családjába tartozik például a korábban
már említett DHAR is, amely tehát szintén antioxidáns funkcióval bír, valamint ismertek
olyan GST-k is, amelyek peroxidáz aktivitással is rendelkeznek. Szemben a fejezetben
már említett APX-szel és PRX-ekkel, a peroxidáz aktivitással rendelkező GST-k direkt
glutation peroxidázoknak tekinthetők, mivel ezek nem igénylik még egy vagy több
fehérje közreműködését a peroxidok redukciójának GSH oxidációjával történő
összekapcsolásához (D. P. Dixon et al. 2009; Noctor et al. 2012; Sappl et al. 2009).
A GSH oxidációja révén keletkező GSSG-t a GR redukálja, amely enzimet jelenlegi
ismereteink szerint két gén kódolja növényekben. A GR2 gén a kloroplasztban és a
mitokondoriumban található fehérjét, míg a GR1 a citoplazmában és a peroxiszómában
található enzimet kódolja (4. ábra) (Garnik et al. 2016). A GSH és GR stresszhelyzetekkel
kapcsolatos összefüggése régóta ismert (Esterbauer and Grill 1978). Ennek ellenére a GR
önmagában történő overexpressziója nem vezet fokozott mértékű stressztűrő képesség
kialakulásához, ugyanakkor az overexpresszált GR az aszkorbát-glutation cikluson
keresztül elősegíti az aszkorbát redox státuszának redukált irányba mozdítását (Noctor et
al. 2012; Szarka 2016).
A glutation antioxidáns funkcióival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a
[GSH]/[GSSG] arányt jóval intenzívebben befolyásolja a megemelkedő ROS termelés,
mint az [aszkorbát]/[dehidroaszkorbát] arányt. Ennek oka feltehetően az, hogy a
dehidroaszkorbát nagy része az apoplasztban található, míg a GSSG főként a
citoplazmában. Ennek köszönhetően a növényi sejtek egyszerre tudnak magas
[aszkorbát]/[dehidroaszkorbát] és alacsony [GSH]/[GSSG] arányt fenntartani a
citoplazmában. A GSH-t ezen tulajdonsága különösen alkalmassá teszi a redox szenzor
szerepére és a ROS szignálok továbbítására a sejteken belül. Ezen felül pedig a
[GSH]/[GSSG] arány változása jó biomarkere az oxidatív stressznek, amely a kutatók
számára bír kiemelt hasznossággal (Foyer and Noctor 2011; Noctor et al. 2012; Zsigmond
et al. 2011).
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2.1.2.3. Fitokelatin bioszintézis
A glutationnak kiemelt szerep jut a nehézfémekkel szembeni védekezésben is. A
sejtekbe kerülő nehézfémek különböző szerves ligandok szintézisét váltják ki,
amelyekkel csökkent biológiai aktivitású fémkomplexeket képeznek (Cobbett and
Goldsbrough 2002; Hasanuzzaman et al. 2017; Szarka 2016). Ezen molekulák közé
tartoznak a fitokelatinok (PC) is, amelyek a GSH és más homológ biotiolok fitokelatin
szintáz (PCS) általi oligomerizációjával keletkeznek. Nehézfém szennyezés során a PCS
egy GSH γ-Glu-Cys részét egy másik GSH glutaminsav részéhez kapcsolja, miközben
egy glicin felszabadul. A folyamat során keletkező PC-k általános képlete: (γ-Glu-Cys)nGly (n = 2–11). Ezt követően a PC-ok szulfhidril oldalláncaik révén komplexet képeznek
a nehézfémekkel és a vakuólumba transzportálódnak (Hasanuzzaman et al. 2017; Szarka
2016).
A fitokelatinok mennyisége nagyban függ a nehézfémek jelenlététől. Kísérleti
eredmények azt mutatják, hogy a PCS enzim a nehézfémektől függetlenül termelődik,
azonban csak nehézfém-ionok jelenlétében aktiválódik. Ezt támogatja az a megfigyelés,
hogy kadmiummal kezelt növényi sejtkultúrákban percek alatt PC szintézis indul be. A
PCS-t számos fémion aktiválja, de legerősebb aktivátora a Cd2+, amelyet sorban az Ag+,
Bi3+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Hg2+, és Au+ kationok követnek (Cobbett and Goldsbrough 2002).
Ha a fitokelatin szintézis még nem indult be, vagy valamilyen okból gátolt, akkor a
fémionok a GSH tiol-csoportjaival szulfid-komplexeket képezhetnek, amelyek szintén a
vakuólumba transzportálódnak (Ben Ammar et al. 2008; Hasanuzzaman et al. 2017).
A fentiekből kitűnik, hogy PC-ok bioszintézise és így a növény érzékenysége a PC-k által
komplexált nehézfémekre nagyban függ a GSH elérhetőségétől. Ezzel összhangban,
Arabidopsis thaliana-ban nehézfém kezelés hatására a GSH bioszintézisében (γ-ECS és
GSH-S) és regenerációjában (GR) résztvevő enzimek fokozott expresszióját figyelték
meg, és ez a reakció specifikusnak bizonyult az olyan fémekre, amelyek
detoxifikálásában a PC-ok vesznek részt (Ben Ammar et al. 2008; Szarka 2016).
2.1.2.4. A glutation degradációja és újrahasznosítása
Növényekben eddig négy enzimtípust azonosítottak, amelyeknek szerepe lehet a
GSH, a GSSG és a glutation-S-konjugátumok degradációjában és újrahasznosításában.
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Az első csoportot a vakuólumban található karboxipeptidázok alkotják, amelyek a GSH
és a glutation-S-konjugátumok bontására is képesek (Noctor et al. 2012).
A második glutation fogyasztó enzimtípus a fitokelatin szintáz, amely redukált glutation
felhasználásával végzi a fitokelatinok bioszintézisét. Ezek szerepe és működése az előző
fejezetben (2.1.2.3) került tárgyalásra.
A glutation degradációjában szerepet játszó harmadik enzimtípus a γ-glutamil
transzpeptidáz (GGT). Arabidopsis thalianaban eddig három GGT kódoló gént
azonosítottak. Ezek közül kettő apoplasztikus (GGT1 és 2), egy pedig vakuoláris (GGT3)
enzimet kódol. Az apoplasztikus GGT-k képesek a GSH, a GSSG és a glutation-Skonjugátumok kötéseinek bontására is és ellentétben az emlős GGT-kkel nem a
plazmamembránban, hanem valószínűleg a sejtfalban találhatók. Génkiütési vizsgálatok
alapján azt is valószínűsítik, hogy az apoplasztikus GGT-knek a kiválasztott GSSG
bontása révén az oxidatív stressz elleni védekezésben is fontos szerepük van (Destro et
al. 2011; Martin et al. 2007; Noctor et al. 2012; Ohkama-Ohtsu, Radwan, et al. 2007). A
vakuoláris GGT szerepe még nem teljesen felderített, de felehetően a glutation-Skonjugátumok bontása a feladata (Ohkama-Ohtsu et al. 2011; Ohkama-Ohtsu, Zhao, et
al. 2007).
Állatokban a GGT-k által előállított γ-glutamil-aminosavak, importot követően a γglutamil ciklotranszferáz által katalizált reakcióban megfelelő aminosavra és 5oxoprolinra bomlanak (bővebben lásd: 2.1.1.3.). Arabidopsis-ban is azonosítottak olyan
enzimet, amely 5-oxoprolináz aktivitással rendelkezik, ezáltal pedig lehetséges a γglutamil ciklotranszferázok termékének glutamáttá alakítása. Ohkama-Ohtsu és
munkatársai GGT és 5-oxoprolináz deficiens Arabidopsis vonalat hoztak létre, és a GGT
aktivitás hiánya ellenére az 5-oxoprolin feldúsulását tapasztalták, ráadásul az 5-oxoprolin
felhalmozódásának üteme és mintázata szorosan követte a GSH csökkenését.
Eredményeik alapján megállapították, hogy növényekben a GSH degradációja főként a
citoplazmában történik, a γ-glutamil ciklotranszferáz által (Ohkama-Ohtsu et al. 2008).
Lehetséges tehát, hogy a negyedik enzim, amely a GSH bontásában szerepet játszik a γglutamil ciklotranszferáz. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mások kísérleti
eredményei alapján sem az állati, sem a növényi γ-glutamil ciklotranszferáz nem reagál
glutationnal (Noctor et al. 2012).
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2.2. Programozott sejthalálfolyamatok
A többsejtű élőlények egyedfejlődése és élete során folyamatosan új sejtek
keletkeznek,

míg

a

feleslegessé

vált,

vagy

károsodott

sejtek

különböző

sejthalálfolyamatoknak köszönhetően elhalnak. A sejthalálfolyamatokat alapvetően két
nagy csoportra oszthatjuk: nekrózisra és programozott sejthalálformákra.
A nekrózis, amelyet véletlen sejthalálnak is nevezünk, a súlyos fizikai, kémiai vagy
mechanikai inzultusnak kitett sejtek azonnali, nem szabályozott pusztulásával járó
folyamat, amely során gyulladáskeltő anyagok is kikerülnek a sejtből (Lorenzo Galluzzi
et al. 2018; Hirschhorn and Stockwell 2019; Lőrincz 2018).
Ezzel szemben a programozott sejthalálformák esetében a sejt pusztulása és szétszerelése
dedikált molekuláris folyamatok által szabályozott, így a gyulladáskeltő sejtalkotók
kikerülése

megakadályozható.

A

különböző

programozott

sejthalálfolyamatok

beindulása két, teljesen eltérő fogatókönyv esetén is megfigyelhető. Egyrészt
beindulhatnak mindennemű külső perturbáció nélkül is, ilyenkor a szövetek
megújulásában

és

a

fejlődésben

játszanak

szerepet.

Másrészt

programozott

sejthalálfolyamatok indulnak be olyan súlyos intracelluláris vagy környezeti hatások
esetén is, amelyek túl intenzívek vagy túl hosszantartók ahhoz, hogy a sejtek
adaptálódjanak hozzájuk és homeosztázisukat helyreállítsák. Fontos megjegyezni, hogy
a stressz által kiváltott programozott sejthalálfolyamatok nem csak a használhatatlan vagy
potenciálisan veszélyes sejtek eltávolításában játszanak szerepet, hanem lehetőséget
biztosítanak a haldokló sejtekből olyan szignálok kiválasztására, amelyek az élőlény
további sejtjeit figyelmeztethetik a potenciális veszélyre (Lorenzo Galluzzi et al. 2018).
A programozott sejthalálformák molekuláris szabályozottsága lehetővé teszi, hogy a
szabályozó mechanizmusokba kémiai vagy genetikai úton beavatkozzunk, ezzel
késleltetve vagy épp gyorsítva azokat. Ennek köszönhető, hogy a programozott
sejthalálfolyamatokat kiemelt tudományos figyelem övezi és számos kutatócsoport
foglalkozik modulátoraik azonosításával, valamint kiváltási és gátlási lehetőségeikkel.
A legkorábban felfedezett programozott sejthalálforma az apoptózis, amelyet már 1965ben megfigyeltek. Az azóta eltelt közel 60 évben számos új sejthalálformát azonosítottak,
amelyek közül az egyik legújabb a 2012-ben leírt ferroptózis (Lorenzo Galluzzi et al.
2018; Hirschhorn and Stockwell 2019; Hongmei 2012; Nagata and Tanaka 2017).

24

2.2.1. Apoptózis
Az apoptózis a legtöbbet tanulmányozott és legjobban felderített programozott
sejthalálforma.
Az apoptózis evolúciós szempontból meglehetősen konzervált a többsejtű állatokban, és
a gerincesekben szerepet játszik többek között a morfogenezisben, a szöveti homeosztázis
fenntartásában, az öregedésben és a károsodott és nem kívánatos sejtek eliminálásában is.
Ezen összetett szerepekből következik, hogy ha az apoptózis nem megfelelően
szabályozott, annak súlyos következményei vannak, például: fejlődési rendellenességek,
neurodegenratív és rákos megbetegedések (Fuchs and Steller 2011; Hongmei 2012;
Singh, Letai, and Sarosiek 2019).
Az apoptózis az előfordulása, valamint morfológiai és biokémiai szempontok alapján is
alapjaiban különbözik a többi sejthalálformától. Az apoptotikus sejtek morfológiai
jellemzője a sejtmag és a citoplazma kondenzációja, apoptotikus testek lefűződése és az
extracelluláris mátrixhoz, valamint a szomszédos sejtekhez való adhézió megszűnése. Az
apoptózis során bekövetkező jellegzetes biokémiai változások közé tartozik például a
kromoszómális

DNS

internukleoszómális

fragmentációja,

a

foszfatidilszerin

externalizációja a sejtmembrán külső rétegébe és a kaszpázokként ismert proteáz
enzimcsalád aktivációja (Goldar et al. 2015).
Emlősökben az apoptózisnak két fő útvonala ismert. Az egyik az extrinszik, vagy
halálreceptor által közvetített útvonal, a másik pedig az intrinszik, vagy mitokondriális
út. Ezeken túl ismertek más, eddig kevésbé tanulmányozott, kaszpáz aktivációval járó
útvonalak is, például a granzim B által kiváltott sejthalál és az ER stressz által indukált
apoptózis. Közös jellemzője ezeknek az útvonalaknak, hogy a szabályozásukban
kulcsszerepet játszó enzimek a kaszpázok (Fuchs and Steller 2011; Goldar et al. 2015;
Sutton et al. 2003; Szegezdi et al. 2006).
2.2.1.1. A kaszpázok
A kaszpázok

(cysteine-dependent

aspartate-directed proteases)

cisztein

proteázok, amelyek egy négy aminosavból álló konszenzus szekvencia mellett hasítják a
peptidkötést. Ennek a konszenzus szekvenciának szinte minden ismert kaszpáz esetén egy
aszparaginsav az utolsó tagja, de vannak kaszpázok, amelyek például glutaminsav után is
képesek a peptidkötés hasítására. A konszenzus szekvenciának köszönhetően a kaszpázok
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szubsztrátjaikat rendkívül pontosan ismerik fel, és csak részlegesen hasítják azokat
(Julien and Wells 2017; Porȩba et al. 2013).
Minden kaszpáz zimogén (prokaszpáz) formában termelődik és csak megfelelő szignálok
hatására aktiválódik. A prokaszpázok két domént tartalmaznak: egy kis (p10, ~10 kDa)
és nagy (p20, ~20 kDa) alegységből álló, meglehetősen konzervált proteáz domént és egy
változó hosszúságú prodomént (6. ábra). Az aktivációs folyamat során az N-terminálison
lévő prodomén lehasításra kerül, valamint a proteáz domén kis és nagy alegysége közötti
peptidkötések is bontásra kerülnek. Ezt követően a kis és nagy alegység heterodimert
képez (p20-p10), majd pedig egy másik prokaszpáz hasításából származó másik
heterodimerrel egy heterotetramert alkot. Ez a heterotetramer (p202-p102) lesz a
kaszpázok aktív formája. Fontos megjegyezni, hogy mind a prodomén lehasítása, mind a
kis és nagy alegységek peptidkötéseinek hasítása kaszpáz specifikus konszenzus
szekvenciák mellett történik, amely lehetővé teszi a kaszpázok autokatalitikus aktiválását,
valamint, hogy a különböző kaszpázok egymást aktiválva úgynevezett kaszpázkaszkádokat képezzenek (Lavrik, Golks, and Krammer 2005).

6. ábra: A prokaszpázok szerkezete és aktivációja. A kaszpázok zimogén, úgynevezett prokaszpáz formában
termelődnek. A prokaszpázok két doménből állnak: egy prodoménből, és egy proteáz doménből, amelyet egy kis (p10)
és egy nagy (p20) alegység alkot. A kaszpázok aktivációja során a prodomén lehasításra kerül, és a proteáz domén két
alegysége közti peptidkötések is bontásra kerülnek. Ezt követően a két alegység egy heterodimert képez (p20-p10),
majd egy másik heterodimerrel heterotetramert képezve (p202-p102) elkészül az aktív kaszpáz. Az aktiváció során a
peptidkötések hasítása kaszpáz specifikus konszenzus szekvenciák mellett történik. D: aszparaginsav.
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Funkciójuk alapján a kaszpázokat három csoportra oszthatjuk emlősökben. Az első
csoportba olyan kaszpázok tartoznak (kaszpáz-1,-4,-5,-11 és -12), amelyek citokineket
aktiválnak, így gyulladásos folyamatok előidézésében játszanak szerepet. A második
csoportot az úgynevezett iniciátor kaszpázok (kaszpáz-2,-8,-9 és-10) alkotják. Ezek a
kaszpázok az apoptózis beindításáért felelősek. A harmadik csoport az effektor
kaszpázoké (kaszpáz-3, -6 és -7), amelyek az apoptózis végrehajtásában vesznek részt
(Lavrik, Golks, and Krammer 2005; Shalini et al. 2015).
2.2.1.2. Az apoptózis extrinszik útja
Az apoptózis extrinszik útját bizonyos ligandok transzmembrán receptorok
extracelluláris doménjéhez való kötődése indítja be (7. ábra). Ezeket a ligandokat gyakran
halálligandokként is említi a szakirodalom, jól ismert képviselői közé tartozik például a
tumor nekrózis faktor (TNF), a Fas-ligand (FasL) és a TRAIL (TNF-dependent apoptosisinducing ligand).
A ligand specifikus receptorhoz való kötődése következtében a receptor trimerizálódik.
Ez lehetővé teszi, hogy a receptor intracelluláris doménjéhez (DD, death domain) a
citoplazmában szabadon jelenlévő, megfelelő motívummal rendelkező adapter molekula
kapcsolódjon. Ezek az adapter molekulák két fehérje interakciós doménnel rendelkeznek:
egy DD doménnel, amellyel a receptor DD doménjéhez kapcsolódnak, és egy halál
effektor doménnel (DED, death effector domain), amelyhez a DED doménnel szintén
rendelkező iniciátor prokaszpázok (például: prokaszpáz-8) kötődhetnek.
A receptor-trimerből, az adapter molekulákból és a prokaszpázokból álló komplexet
DISC-nek (death-inducing signaling complex) nevezzük. A DISC-ben aztán megtörténik
az iniciátor prokaszpázok autokatalitikus aktivációja, amely révén aktiválódik a kaszpáz
kaszkád és megkezdődik az apoptózis folyamata (7. ábra).
A folyamat során az iniciátor és effektor kaszpázok mennyisége ugrásszerűen
megemelkedik és ez a sejt normális működéséhez nélkülözhetetlen fehérjék tömeges
degradációjához és a DNS fragmentációjához vezet, amely sejthalált eredményez.
Az

apoptotizáló

sejtek

felszínén

olyan

szignálok

jelennek

meg

(például:

foszfatidilszerin), amelyeket fagociták specifikus receptorai ismernek fel. A fagociták
mind a sejtmaradványt, mind az apoptotikus testeket fagocitózissal bekebelezik, ezzel
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biztosítva, hogy az elpusztuló sejtből ne szabadulhassanak fel gyulladáskeltő anyagok
(Fuchs and Steller 2011; Lorenzo Galluzzi et al. 2018; Goldar et al. 2015).
2.2.1.3. Az apoptózis intrinszik útja
Az apoptózis intrinszik vagy mitokondriális útját sejten belüli stimulusok
aktiválják, például: ozmotikus stressz, tápanyag hiány vagy a repair mechanizmusok által
ki nem javítható DNS károsodás. Ezeket a stimulusokat számos intracelluláris molekula
felismeri, és ezek olyan szignált küldenek, amelyek a mitokondriális külső membrán
permeabilizálódását (MOMP, mitochondrial outer membrane permeabilization)
okozzák.
A MOMP szabályozásában a Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) fehérjecsalád tagjai játszanak
kiemelt szerepet. A Bcl-2 családot 25 anti- és proapoptotikus fehérje alkotja, és a sejtek
egészsége és életben maradása nagyban függ ezek arányától. Az arány felborulása számos
betegség, például daganatok, valamint neurodegeneratív és autoimmun betegségek
kialakulását okozhatja (M. J. Roy et al. 2014).
Az antiapoptotiks Bcl-2 fehérjék négy Bcl-2 homológia (BH) doménnel rendelkeznek,
legismertebb képviselőik a Bcl-2, az Mcl-1 és a Bcl-xL (Bcl-extralarge). Ezek a fehérjék
a proapoptotikus társaik fehérje-fehérje kölcsönhatásokon keresztüli gátlása révén fejtik
ki hatásukat.
A proapoptotikus Bcl-2 alcsalád további két csoportra bontható: az első a multidomén,
BH1-3 doméneket is tartalmazó fehérjék (például: Bax, és Bak) csoportja, a második
pedig a csak BH3 domént tartalmazó „BH3-only” fehérjék (például: Bid) csoportja
(Czabotar et al. 2014).
Apoptotikus stimulus hatására a citoplazmában található „BH3-only” fehérjék
aktiválódnak, és ezek fogják beindítani a sejtpusztulás további folyamatait. A „BH3only” fehérjék aktivációja jellemzően poszttranszlációs módosításokkal történik, például:
defoszforilációval (Bad), vagy részleges proteolízissel (Bid) (Czabotar et al. 2014; M. J.
Roy et al. 2014).
Az aktivált „BH3-only" fehérjék egy része az antiapoptotikus fehérjékhez kötődve
eltávolítja azokat a proapoptotikus multidomén társaikkal alkotott heterodimerekből, így
a proapoptotikus fehérjék homooligomereket képezhetnek. Más „BH3-only” fehérjék a
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multidomén proapoptotikus fehérjékhez kötődve úgy változtatják

meg azok

konformációját, hogy azok a mitokondriális külső membránhoz tudjanak kötődni.
Az oligomerizálódott proapoptotikus multidomén fehérjék mitokondriális külső
membránhoz kötődésével bekövetkezik a MOMP. Ennek köszönhetően a citokróm c és
más mitokondriális fehérjék (például: apoptózis-indukáló faktor, AIF; endonkuleáz G;
second mitochondria-derived activator of caspase/direct IAP binding protein,
Smac/DIABLO) a citoplazmába áramlanak (7. ábra).
A citokróm c a citoplazmában található inaktív Apaf-1-hez kapcsolódva (apoptosis
protease-activating factor 1) apoptoszóma képződését indukálja, amely egy
multimolekuláris heptamer komplex. Az iniciátor prokaszpáz-9 aktiválása ezt követően
az apoptoszómában fog megtörténni, amely aztán az effektor kaszpáz-3 aktiválása révén
beindítja a kaszpáz-kaszkádot és a sejthalált. A citoplazmába kikerülő AIF és
endonukleáz G a sejtmagba jutva a DNS fragmentálásában vesz részt (Czabotar et al.
2014; L. Galluzzi et al. 2012; Lorenzo Galluzzi et al. 2018; Goldar et al. 2015; M. J. Roy
et al. 2014).
A sejtekben mód van az intrinszik és extrinszik utak összekapcsolására is, amely egy jó
lehetőség az apoptotikus szignál amplifikálására és a véletlen túlélés esélyének
minimalizálására. Ebben a folyamatban egy „BH3-only” fehérje, a Bid játszik
kulcsszerepet (Czabotar et al. 2014). Az extrinszik útvonal elején keletkező, aktív
iniciátor

kaszpáz,

a

kaszpáz-8

proteolítikusan

hasítja

a

Bid-et,

amelynek

eredményeképpen aktivált Bid, úgynevezett tBid (turncated Bid) keletkezik. A tBid a
proapoptotikus multidomén Bcl-2 fehérjék (Bak és Bax) aktivációja révén MOMP-ot
indukál, így beindítva az intrinszik útvonalat (7. ábra). A teljesség kedvéért meg kell
jegyezzük, hogy az úgynevezett II. típusú sejtekben (például: hepatociták, és a
hasnyálmirigy β sejtjei) az apoptózis sikeres lejátszódásához mindenképpen szükséges a
Bid hasítása, anélkül a folyamat elakad. Ezzel szemben az I. típusú sejtekben az extrinszik
útvonal aktiválása önmagában is elegendő az apoptotikus sejthalálhoz (Czabotar et al.
2014; L. Galluzzi et al. 2012; Kantari and Walczak 2011).
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7. ábra Az apoptózis extrinszik és intrinszik útja. Az apoptózis extrinszik útját a halálligandok (pl.: TNF)
halálreceptorokhoz való kötődése indítja be. A ligandok kötődése nyomán kialakul a death-inducing signaling complex
(DISC), ahol megtörténik az iniciátor prokaszpáz-8 vagy -10 autokatalitikus aktivációja. Az aktív kaszpázok aztán az
effektor prokaszpázok aktiválásával beindítják a sejthalálhoz vezető folyamatot. Az intrinszik utat különböző sejten
belüli stimulusok aktiválják (pl.: ozmotikus stressz). A folyamat során a „BH3-only” fehérjék aktiválják a
proapoptotikus multidomén Bcl-2 fehérjéket (pl. Bax és Bak), amelyek a mitokondriális külső membrán
permeabilizációját idézik elő. Ennek hatására a mitokondriumból citokróm c áramlik a citoplazmába, ahol az Apaf-1gyel (apoptosis protease-activating factor 1) összekapcsolódva apoptoszómát képez. Az apoptoszómában aztán
megtörténik az iniciátor prokaszpáz-9 aktivációja, amely az effektor kaszpáz-3-at aktiválva beindítja az apoptózist. A
két folyamat között egy „BH3-only” fehérje, a Bid teremt kapcsolatot, amelyet az extrinszik úton aktiválódó kaszpáz8 proteolítikusan hasít. A hasítás eredményeként keletkező tBid a proapoptotikus Bcl-2 fehérjék aktiválása révén
beindítja az intrinszik útvonalat.
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2.2.2. Ferroptózis
A

ferroptózis

egy

2012-ben

azonosított,

vasfüggő,

kaszpáz-független

programozott sejthalálforma, amelyet a lipid eredetű reaktív oxigénvegyületek
felhalmozódása vált ki. A ferroptózisnak egyedi, a többi programozott sejthalálformától
eltérő morfológiai és molekuláris jellemzői vannak, valamint specifikus induktorokkal
(például: RSL3) és inhibitorokkal (például: ferrostatin-1) rendelkezik. A ferroptózisnak
szerepe lehet a tumor-sejtek eltávolításában, a neurodegenerartív betegségekben, az akut
veseelégtelenségben, és a gyógyszertúladagolás által kiváltott hepatotoxicitásban is
(Lorenzo Galluzzi et al. 2018; Hirschhorn and Stockwell 2019; J. Li et al. 2020; Lőrincz
2018; Xie et al. 2016).
2.2.2.1. A ferroptózis felfedezése
A ferroptózis felfedezése onkogén Ras-szelektív sejthalál induktorok keresésének
köszönhető. A Ras (rat sarcoma) fehérjék kis GTPázok, amelyek a sejtek növekedésével,
differenciációjával, migrációjával és túlélésével kapcsolatos szignáltranszdukcióban
vesznek részt. A Ras fehérjéket emberekben három (KRas, NRas, HRas) gén kódolja, és
a humán tumorok körülbelül 30%-ában megfigyelhető a Ras gének mutációja, de
bizonyos tumorok esetében ez az arány jóval magasabb is lehet, például hasnyálmirigy
adenocarcinoma esetén 90% (Rajalingam et al. 2007; Scott, Lieu, and Messersmith 2016).
Ezekből a magas arányokból következik, hogy az antitumor szerek fejlesztésének kiemelt
célpontjai lehetnek az onkogén Ras mutációk.
Stockwell és munkatársai 2001 és 2003 között egy 23550 molekulából álló könyvtárat
teszteltek nagy áteresztőképességű vizsgálatokkal, onkogén Ras szelektív letális
molekulák után kutatva. A találatok közül az onkogén Ras mutációt hordozó sejtekre
legszelektívebb letális molekulát „erastin”-nak nevezték el. Az erastin által kiváltott
sejthalált megvizsgálva azt tapasztalták, hogy az nem mutatja az apoptózis egyik
jellemzőjét

sem,

valamint,

hogy

felfüggeszthető

vaskelátorokkal

és

lipofil

antioxidánsokkal (Stockwell et al. 2003; Yagoda et al. 2007).
Ezt követően Yang és Stockwell további molekulakönyvtárakat tesztelve egy újabb
molekulát találtak, amelyet „Ras selective lethal 3”-nak, azaz RSL3-nak neveztek el. Az
RSL3, hasonlóan az erastinhoz egy vasfüggő, nem apoptotikus sejthalálformát indukált
(W. S. Yang and Stockwell 2008). Az erastin és az RSL3 hatásmechanizmusának kiterjedt
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vizsgálata révén került leírásra az új, vasfüggő, kaszpáz-független sejthalálforma a
ferroptózis, amelynek 2012-ben specifikus inhibitorát is azonosították (ferrostatin-1) (S.
J. Dixon et al. 2012).
2.2.2.2. A ferroptózis mechanizmusa
A "Nomenclature Committee on Cell Death” 2018-as definíciója alapján a
ferroptózis egy olyan programozott sejthalálforma, amelyet a GPx4 konstitutív
szabályozása alatt álló intracelluláris mikrokörnyezet oxidatív perturbációja indít be, és
vaskelátorokkal, valamint lipofil antioxidánsokkal felfüggeszthető. A specifikus
ferroptózis induktorok (FIN) kétféleképpen indíthatják be a folyamatot: a FIN I. osztályba
tartozók a GSH depléciója révén (erastin-szerű hatás), a FIN II. osztályba tartozók pedig
a GPx4 enzimre való hatás révén váltanak ki ferroptózist (RSL3-szerű hatás) (Lorenzo
Galluzzi et al. 2018; Hirschhorn and Stockwell 2019; Lőrincz 2018).
A FIN I. osztályba tartozó molekulák, köztük az elsőként felfedezett ferroptózis induktor,
az erastin, úgy fejtik ki hatásukat, hogy az xc- cisztin-glutamát antiporter működését
gátolják. Ennek köszönhetően a sejtek nem tudják felvenni az extracelluláris térből a GSH
bioszintéziséhez nélkülözhetetlen cisztint (cisztein-diszulfid, amely a sejten belül
ciszteinné redukálódik), amely eredményeképp GSH depléció következik be. Az
intracelluláris GSH hiánynak köszönhetően a lipidperoxidok detoxifikációjában
kulcsszerepet játszó GPx4 nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, amely hatására
intenzív lipidperoxidáció és végül sejthalál következik be.
A FIN II. csoport molekulái a GPx4 aktivitásának gátlása révén váltanak ki fokozott
lipidperoxidációt a sejtekben. Az RSL3 például a GPx4 aktív centrumában található
szelenociszteinhez kovalensen kapcsolódva fejti ki gátló hatását, míg a FIN56 a GPx4
mennyiségének specifikus csökkentése révén indukál ferroptózist (Conrad et al. 2018;
Hirschhorn and Stockwell 2019; Lőrincz 2018; W. S. Yang et al. 2016).
Az indukció módjától függetlenül a ferroptózis folyamatának fontos eleme a nagymértékű
lipidperoxidáció. A peroxidációra leginkább hajlamos lipidek a többszörösen telítetlen
zsírsavakat (PUFA) tartalmazók, és kísérletesen is igazolt, hogy ezekből megfelelő
mennyiség jelenléte szükséges a ferroptózishoz. A lipidperoxidációt katalizáló egyik
enzimcsalád a lipoxigenázok (LOX), amelyekről már be is bizonyosodott, hogy részt
vesznek a ferroptózis szabályozásában (Lorenzo Galluzzi et al. 2018; W. S. Yang et al.
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2016). A GPx4 gátlása esetén az oxidált PUFA-k felhalmozódnak és fragmentálódnak a
sejtben, amely végül sejthalálhoz vezet. A folyamat megállítható olyan lipofil
antioxidánsokkal, mint a ferrostatin-1, a liproxtatin-1, az α-tokoferol vagy a koenzim Q10
(Cao and Dixon 2016; Lorenzo Galluzzi et al. 2018; Zilka et al. 2017).
Mint azt a fejezet elején említettem, a ferroptózis vasfüggő folyamat, és vaskelátorokkal
felfüggeszthető. A vas szerepe a ferroptózis folyamatában kettős: egyrészt a LOX-ok
számára a vas kofaktor, másrészt a vas a Fenton-reakció révén nem-enzimatikus
lipidperoxidációt okoz. Ezzel magyarázhatók azok az eredmények, amelyek szerint az
intracelluláris szabad vas (Labile iron pool) mennyisége a ferroptótikus sejtekben
megemelkedik, valamint az intracelluláris vas mennyiségének fokozásával (például:
biológiailag hasznosítható ammónium-ferrocitrát tápoldatba adagolásával) a ferroptózis
folyamata gyorsítható. Fontos megjegyezni, hogy más kétértékű fémionoknak nincs ilyen
hatása a ferroptózisra (Cao and Dixon 2016; Lorenzo Galluzzi et al. 2018).
A ferroptózis lipidperoxidációt követő folyamatai még tisztázatlanok. Lehetséges, hogy
a PUFA-k oxidatív fragmentációja, és a lipidmembránok károsodása már önmagában
elegendő a sejthalál kiváltásához, a plazmamembrán permeabilizációja és az
organellumok membránjainak károsodása révén. Másrészt lehetséges, hogy az oxidált
PUFA-k fragmentációja során keletkező reaktív molekulák (például: akrolein és 4hidroxinonenál) kulcsfontosságú fehérjékkel reagálnak és inaktiváljak azokat, de az sem
zárható ki, hogy valamilyen sejthalál indukáló fehérje vagy komplex aktiválódik a
lipidperoxidációt követően (Hirschhorn and Stockwell 2019; J. Li et al. 2020).
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2.2.3. Növényi programozott sejthalál
Állati társaikhoz hasonlóan a növényi sejtek is elpusztulhatnak programozott
módon. Programozott sejthalál figyelhető meg például a fejlődés (például: mag érés) és
különböző abiotikus stresszek (például: szárazság, hőség) során, valamint számos
növény-patogén interakció esetén is (M. Dickman et al. 2017; De Gara and Locato 2018;
Gunawardena and McCabe 2015; Reboutier and Bouteau 2008).
A növényi programozott sejthalál tanulmányozása során számos hasonlóságot találtak az
állati apoptózishoz. Ezek közé tartozik a citoplazma és a sejtmag kondenzációja (a teljes
sejt a sejtfal miatt nem zsugorodik), a kromoszómák fragmentációja, a citokróm c
kiáramlása a citoplazmába, a foszfatidilszerin externalizációja, valamint kaszpáz-szerű
proteázok aktiválódása (lásd: 2.2.3.1). Ezek alapján többen apoptózis-szerű sejthalálként
hivatkoznak a növényi programozott sejthalálra (M. Dickman et al. 2017; Reape and
McCabe 2008). Fontos különbségek is vannak azonban az állati apoptózis és a növényi
apoptózis-szerű sejthalál között. Ilyen például, hogy jelenleg halálreceptorok a
növényekben nem ismertek, apoptotikus testek képződését csak sejtkultúrákban sikerült
megfigyelni, teljes szövetben nem, valamint, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a
citoplazmába kikerülő citokróm c részt venne a sejthalál direkt indukciójában (M.
Dickman et al. 2017; M. B. Dickman and Fluhr 2013; M. C. de Pinto, Locato, and de
Gara 2012; Rosa Anna Vacca et al. 2006). További fontos különbség, hogy a növényi
szövetekben nincsenek fagocitózisra specializálódott sejtek, amelyek a halott sejtek
maradékát eltakaríthatnák, ám erre a merev sejtfal miatt egyébként sem lenne lehetőség.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a vakuólum lát el a fagocitákkal analóg funkciót a növényi
programozott sejthalál során (M. Dickman et al. 2017; Hara-Nishimura and Hatsugai
2011; N. Hatsugai et al. 2006; Minina, Smertenko, and Bozhkov 2014; Poór 2013).
A növényi programozott sejthalált (PCD), aszerint, hogy milyen szignál váltja ki, két nagy
csoportra lehet osztani: környezet által kiváltott PCD és a fejlődés során bekövetkező
PCD. A fejlődés során bekövetkező PCD-t belső szignálok, míg a környezet által kiváltott
PCD-t biotikus vagy abiotikus stresszorok váltják ki (De Gara and Locato 2018; Poór
2013). A PCD morfológiai és biokémiai csoportosításában azonban nincs egyetértés a
kutatók között, több elképzelés is létezik (M. Dickman et al. 2017; Gunawardena and
McCabe 2015). Van Doorn és munkatársai, főként morfológiai szempontok alapján két
csoportra osztják a PCD-t: autolitikus és nem-autolikus programozott sejthalálra. Az
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osztályozás szerint az autolitkus PCD-hez tartozik például a növény fejlődése során és az
enyhe abiotikus stressz hatására bekövetkező PCD, míg nem-autlitikus PCD főként a
növény-patogén interakciók során következik be. Ebben a megközelítésben az apoptózisszerű sejthalál elnevezést az apoptotikus testek és a fagocitózis hiánya miatt teljesen
elvetik (van Doorn 2011). Ezzel szemben többen kiállnak az apoptózis-szerű sejthalál
elnevezés mellet, amely folyamatos vitákat generál a közösségen belül (M. Dickman et
al. 2017; Reape and McCabe 2013). Mivel a PCD molekuláris szabályozottsága alig
ismert, további kutatások szükségesek ahhoz, hogy ezt a vitát rendezni lehessen, és a
különböző módokon kiváltott PCD-ket osztályokba lehessen sorolni (M. Dickman et al.
2017; De Gara and Locato 2018; Gunawardena and McCabe 2015).
Dolgozatomban nem foglalok állást ez ügyben, azonban a további fejezetek könnyebb
érthetősége miatt néhány esetben használni fogom az apoptózis-szerű sejthalál
elnevezést.
2.2.3.1. A kaszpáz-szerű proteázok
Az állati kaszpázok 4 aminosavból álló konszenzus szekvenciák mellett hasítják
a peptidkötéseket (2.2.1.1. fejezet). Ezen tulajdonságuknak köszönhetően a kaszpázok
aktivitásának mérésére jó módszer a fluorogén riporter csoporttal kapcsolt szintetikus
tetrapeptidek alkalmazása. Emiatt gyakran hivatkoznak az egyes kaszpázokra az általuk
preferált tetrapeptid alapján, például a kaszpáz-1-gyel összeforrt az YVAD-áz aktivitás
(YVAD: Tyr-Val-Ala-Asp; az aminosvak egybetűs rövidítése alapján). Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy az egyes kaszpázoknak átfedő konszenzus szekvenciái lehetnek, így ez
nem tekinthető teljesen specifikus módszernek (Gunawardena and McCabe 2015; Julien
and Wells 2017; Porȩba et al. 2013).
A növényi genomban nem találhatók kaszpáz ortológok. Az állati kaszpázokhoz
legközelebb álló proteáz család növényekben a metakaszpázoké, azonban ezek nem
hasítják egyik szintetikus kaszpáz szubsztrátot sem, és a kaszpáz inhibitorok sem hatnak
rájuk. Annak ellenére azonban, hogy nem rendelkeznek kaszpáz-szerű aktivitással, a
metakaszpázokról bebizonyosodott, hogy egyéb funkcióik mellett részt vesznek a PCD
szabályozásában is, ám ennek pontos mechanizmusa még nem ismert (M. Dickman et al.
2017; Enoksson and Salvesen 2010; Tsiatsiani et al. 2011).
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Mindezek mellett növényi extraktumokban és in vivo is számos növényfajban kaszpáz
aktivitás mérhető az emlős kaszpázok számára kifejlesztett szintetikus tetrapeptidek
alkalmazásával. Ezek közül a legtöbbet tanulmányozott az YVAD-áz és DEVD-áz
(DEVD: Asp-Glu-Val-Asp) aktivitás, ugyanis ezen aktivitások megemelkedése a legtöbb
növényi PCD esetében megfigyelhető. A szintetikus kaszpáz szubsztrátok hasítására
képes proteázokat a szakirodalom „kaszpáz-szerű” proteázoknak nevezi, de hangsúlyozni
kell, hogy ezek a fehérjék nem állnak rokonságban az állati kaszpázokkal. A kaszpázszerű proteázok elnevezése a hasított tetrapeptid alapján történik, például a DEVD-áz
aktivitással rendelkező proteázt kaszpáz-3-szerű proteáznak nevezzük (Biswas and Mano
2016; Biswas, Terada, and Mano 2020; Gunawardena and McCabe 2015). Önmagában
az a megfigyelés, hogy PCD során a kaszpáz-szerű aktivitás megemelkedik a sejtekben
nem bizonyítaná ezeknek a proteázoknak a szabályozó szerepét a folyamatban.
Szintetikus (emlőssejtek számára kifejlesztett) kaszpáz inhibitorok, például: Z-VADFMK alkalmazásával azonban számos esetben felfüggeszthető a PCD, amely arra utal,
hogy a kaszpáz-szerű proteázok aktivációjának fontos szerepe van a folyamatban.
Óvakodnunk kell azonban attól, hogy feltételezzük, hogy a kaszpáz-szerű proteázok
szabályozó szerepe analóg az állati kaszpázokéval (Bonneau et al. 2008; Gunawardena
and McCabe 2015; Rotari, He, and Gallois 2005).
Tekintettel a kaszpázok és a kaszpáz-szerű proteázok eltérő filogenetikai eredetére,
Gunawardena és munkatársai három hipotézist vázoltak a PCD-ben szerepet játszó
kaszpáz-szerű proteázok megjelenésének magyarázatára. Az első szerint az apoptózis és
a PCD között valamilyen közös, ősi sejthalálforma termet kapcsolatot, amelyet a
citokróm

c

citoplazmába

áramlása,

a

DNS

fragmentálódása

és

nagyfokú

fehérjedegradáció jellemez. A második szerint a hatékony sejthalálhoz csak bizonyos
kulcsfehérjék hasítására van szükség. Ebben az esetben az állati és a növényi evolúció
egymástól függetlenül is eljuthatott ugyanazokhoz a célfehérjékhez, csak éppen más
proteázokkal. A harmadik hipotézisük pedig az, hogy a növényi PCD során lejátszódó
proteolízis semmilyen kapcsolatban nem áll az állati kaszpáz-függő folyamatokkal, és az
egyetlen közös pont csupán, hogy mindkét esetben proteázokra van szükség
(Gunawardena and McCabe 2015).
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2.2.3.2. A kaszpáz-3-szerű proteázok
Viszonylag régóta ismert, hogy a kaszpáz-3-szerű (DEVD-áz) aktivitásnak
nagyon fontos szerepe van a PCD-ben (Bonneau et al. 2008), ezért széles körben
használják a megemelkedő kaszpáz-3-szerű aktivitást a PCD markereként (Biswas,
Terada, and Mano 2020; Ge et al. 2016).
Az első azonosított kaszpáz-3-szerű aktivitással rendelkező proteáz a 20S proteaszóma
β1 alegysége volt (PBA1) (Noriyuki Hatsugai et al. 2009). Ráadásul a PBA1-ről
bebizonyosodott, hogy szükséges a tonoplaszt és a plazmambrán fúziójához, amely a
patogének által kiváltott PCD egyik fontos lépése (Noriyuki Hatsugai et al. 2009).
A PBA1 - a proteaszóma részeként - a citoplazmában és a sejtmagban található, és eddig
ismert szubsztrátjai az ubikvitinált fehérjék (Gunawardena and McCabe 2015). Korábbi
publikációkban

megfigyelték

azonban,

hogy

a

proteaszóma

inhibíciója

a

modellrendszertől függően megakadályozta (Rosa A. Vacca et al. 2007) vagy épp
előidézte a PCD-t (Kim et al. 2003). Ugyanakkor a kaszpáz-3 inhibitorok minden esetben
gátolták a PCD-t, sosem indukálták azt (Bonneau et al. 2008), amelyből Ge és
munkatársai arra következtettek, hogy további kaszpáz-3 inhibitor érzékeny
proteázoknak kell lenniük a növényekben (Ge et al. 2016).
Így jutottak el a Cathepsin B-hez, amely DEVD-áz aktivitással rendelkezik, és
növényekben meglehetősen potens endopeptidáz (a humán Cathepsin B szerkezeti
különbségek miatt exopeptidáz). Ezen tulajdonsága miatt a Cathepsin B alkalmas
jelöltnek tűnik, hogy a PCD során bekövetkező fehérjedegradációban részt vegyen. Mivel
korábbi kísérletek azt mutatják, hogy kaszpáz-3-szerű aktivitás főként a citoplazmában
és a sejtmagban figyelhető meg, ezért a Cathepsin B-nek, amely feltételezhetően a
vakuólumban található, valamilyen, eddig nem tisztázott módon a citoplazmába kell
jutnia a PCD során (Cai et al. 2018; Ge et al. 2016; Gunawardena and McCabe 2015).
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2.2.3.3. Ferroptózis-szerű sejthalál
Az apoptózis-szerű sejthalál beindítására és a kaszpáz-szerű proteázok
tanulmányozására régóta alkalmazott modell az 55 °C-os, 10 percig tartó hőkezelés. Az
említett kezelés által kiváltott sejthalálra citokróm c kiáramlás, citoplazma kondenzáció,
(sejtkultúrákban) apoptotikus testek képződése, DNS fragmentáció és a kaszpáz-3-szerű
proteázok aktiválódása jellemző. A hőmérséklet növelésével egyre inkább nem regulált,
nekrotikus sejthalál következik be, amely az előzőleg említett jellemzőkkel nem bír (M.
Dickman et al. 2017; W. Li and Dickman 2004; Reape and McCabe 2008, 2013; Reape,
Molony, and McCabe 2008; Rosa A. Vacca et al. 2007; Rosa Anna Vacca et al. 2006).
2017-ben Distéfano és munkatársai megvizsgálták, hogy növényekben is lehetséges-e
olyan sejthalálforma, amelyet glutation depléció, nagyfokú lipidperoxidáció és
vasfüggőség jellemez (Distéfano et al. 2017). Arabidopsis thaliana gyökérszőröket 10
percig 55 °C-os hőkezelésnek vetettek alá, és azt találták, hogy a hőstressz által kiváltott
sejthalál mértéke a ferroptózis inhibitor ferrostatin-1-gyel vagy ciklopiroxolaminnal
(Cpx, vaskelátor) előkezelt gyökérszőrök esetében szignifikánsan csökkent. Ugyanezen
inhibitoroknak azonban nem volt hatása erősebb, 77 °C-os hőstressz, H2O2 kezelés vagy
sóstressz esetén. Nem volt hatása az inhibitoroknak a vaszkuláris differenciáció és a
fejlődés során bekövetkező PCD-re sem, amelyből arra következtetnek a szerzők, hogy a
hőstressz által kiváltott sejthalál egyedi folyamat a növényekben.
Számos biokémiai hasonlóságot is megfigyeltek a hőstressz hatására bekövetkező
sejthalál és az emlőssejtek ferroptózisa között. A sejthalált GSH depléció és nagyfokú
ROS akkumuláció előzte meg. A ROS képződést a ferroptózis inhibitorok
megakadályozták, a GSH depléciót azonban nem. Fontos megjegyezni, hogy a szerzők
lipidperoxidációt nem tudtak kimutatni - saját magyarázatuk szerint nem elég érzékeny
módszert alkalmaztak -, azonban nehezen oxidálódó, deuterált PUFA-val történő
előkezelés esetén a sejthalál megelőzhető volt, amiből arra következtethetünk, hogy a
lipidperoxidációnak fontos szerepe van ebben a sejthalálformában. Megfigyelték
továbbá, hogy a mitokondriumok a hőkezelés hatására összezsugorodtak, amely a
ferroptózis egyedi morfológiai jellemzője emlősökben (Lorenzo Galluzzi et al. 2018).
Ezen eredmények alapján 55 °C-os hőkezelés hatására a növényekben olyan
programozott sejthalál következik be, amely nagyban hasonlít a ferroptózishoz, így a
szerzők ferroptózis-szerű sejthalálként hivatkoznak rá. Fontos azonban megjegyezni,
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hogy a korábbi eredményekhez hasonlóan, Distéfano és munkatársai is azt találták, hogy
a kaszpáz-3-szerű aktivitásnak szerepe van ebben a sejthalál folyamatban, amely alapvető
különbség a kaszpáz-független ferroptózishoz képest (Conlon and Dixon 2017; Distéfano
et al. 2017).
Ha a növény rezisztens egy patogénre (inkompatibilis reakció), akkor a patogént
felismerve gyorsan, programozott módon elpusztítja a saját sejtjeit, annak érdekében,
hogy a növény egészét megvédje. Ezt hiperszenzitív reakciónak nevezzük (Asai et al.
2000; Korpela 2007; Ponzio et al. 2016). 2019-ben Dangol és munkatársai leírták, hogy
a rizs (Oryza sativa) és Magnaporthe oryzae gomba inkompatibilis reakciója során
bekövetkező hiperszenzitív PCD-re lipidperoxidáció, valamint ROS és vas(III)-ionok
akkumulációja jellemző (Dangol et al. 2019). Deferoxaminnal és ferrostatin-1-gyel
kezelve a sejteket azonban megakadályozható volt a vasfüggő ROS akkumuláció és a
lipidperoxidáció, amely a hiperszenzitív reakció teljes megszüntetéséhez vezetett. A
hiperszenzitív reakcióra H2O2 termelődése jellemző az úgynevezett oxidatív kitörés
során. H2O2 jelenlétében a Fe2+ ionok Fe3+-á oxidálódnak (Fenton reakció),
nagyreaktivitású, toxikus HO⚫ keletkezése mellett, amely a fehérjék és lipidek oxidációját
okozza. Ez a jelenség állhat a cikkben megfigyelt vas-függő ROS akkumuláció mögött
(Dangol et al. 2019).
Dangol és munkatársai eredményeik alapján azt feltételezik, hogy inkompatibilis növénypatogén interakció során is ferroptózis-szerű sejthalál indul be.

39

2.3. Xenobiotikumok biotranszformációja
Szervezetünk folyamatosan és elkerülhetetlenül a környezetben található testidegen
anyagoknak, úgynevezett xenobiotikumoknak van kitéve. Ilyen xenobiotikumok például
a különböző gyógyszermolekulák, a toxinok, a növényvédő szerek, de például a táplálék
bizonyos természetes, főleg növényi eredetű komponensei is. A xenobiotikumok a
szervezetbe jutva a sejtek abnormális működését okozhatják, szignáltranszdukciós
útvonalakat indíthatnak el, valamint programozott sejthalált válthatnak ki (Thomas H.
Rushmore and A.-N. Tony Kong 2005).
A sejtmembrán hatékony védelmet biztosít a vízoldható xenobiotikumokkal szemben,
azonban a különböző lipofil anyagok átjuthatnak rajta, és felhalmozódva toxikus
koncentrációt érhetnek el. E fenyegetés ellen az élőlényeknek olyan védelmi rendszerre
van

szükségük,

ami

lehetővé

teszi

a

xenobiotikumok

felhalmozódásának

megakadályozását. Az ezzel kapcsolatos biokémiai és transzport folyamatok összessége
a biotranszformáció, amelynek alapvető feladata, hogy a xenobiotikumot inaktív, és
hidrofil formába alakítsa. Ezt követően a vízoldhatóvá tett molekulák kijutnak a sejtből,
majd a vizelettel vagy az epével együtt távoznak a szervezetből (Handschin and Meyer
2003; Klaassen 2008).
Fontos kiemelni, hogy a biotranszformáció nem csak a xenobiotikumok eltávolítására
szolgál, hanem az úgynevezett endobiotikumok is ennek segítségével ürülnek. Az
endobiotikumok olyan, jellemzően hidrofób endogén molekulák, amelyek nem tudnak
lebomlani és energiát szolgáltatni a sejtben. Ennek köszönhetően könnyen
felhalmozódnak, és toxikussá válhatnak. Ilyen endobiotikumok például a szteroid
hormonok és a bilirubin (Szarka and Keszler 2014).
A biotranszformáció folyamatai három szakaszra oszthatók:
I.

Előkészítő fázis: célja a kiválasztandó molekulán konjugációra alkalmas funkciós
csoportok kialakítása, és a molekula polaritásának növelése

II.

Konjugációs fázis: az első fázisban keletkezett molekulához valamilyen endogén
nem toxikus metabolit konjugálása, amelynek eredményeképp vízoldható termék
keletkezik

III.

Transzport fázis: a vízoldhatóvá tett molekula transzportja a sejtből
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A biotranszformáció legfontosabb színtere a máj, de lejátszódhat a tüdőben, a bőrben, a
bélben és a vesében is. A biotranszformációról általánosságban elmondható, hogy
enzimei alacsony KM értékkel rendelkeznek, és széles szubsztrátspecifitással bírnak, így
a toxikus anyagok széles köre már igen alacsony koncentrációban is gyorsan átalakítható
majd eltávolítható (Arbuthnott and Garcia-Muñoz 2010; Beiras 2018; Szarka and Keszler
2014).
2.3.1. Előkészítő fázis
A biotranszformáció első fázisában redukció, oxidáció vagy hidrolízis történhet.
Ezek révén olyan funkciós csoportok alakulnak ki a molekulán (-OH, -NH2, -COOH, SH), amelyek növelik a polaritását, valamint lehetővé teszik, hogy vízoldható
konjugátumot képezzen (Klaassen 2008).
A fázis I reakciókban számos enzimcsalád részt vesz, például flavin monooxigenáz, epoxid
hidroláz, peptidáz, alkohol- és aldehid dehidrogenáz, azonban a reakciók döntő többségét a
monooxigenázok családjába tartozó citokróm P450 enzimek katalizálják (Handschin and
Meyer 2003; Klaassen 2008; Phang-Lyn and Llerena 2020; Zanger and Schwab 2013).

2.3.1.1. A citokróm P450 enzimszupercsalád
A citokróm P450 enzimek hem-tartalmú monooxigenázok, és máj mikroszómából
izolálták őket először. Nevüket onnan kapták, hogy a redukált enzimek szén-monoxiddal
alkotott komplexe 450 nm-en elnyelési maximumot mutat, a „P” pedig a pigment szó
rövidítése, amely a hem-tartalomra utal. A cytochrome és P450 szavakból alakult ki az
enzimek nevének általánosan használt rövidített formája a CYP (Estabrook 2003; Porter
2004).
A citokróm P450 (CYP) enzimek az egyik legnagyobb és legősibb enzimszupercsaládot
alkotják, képviselőik az élővilág minden királyságában megtalálhatók. A különböző CYP
enzimeket egy családba sorolják, ha aminosav szekvenciájuk 40%-ban megegyezik, és
egy alcsaládba, ha az egyezés 55% vagy több. CYP-ek elnevezése az alábbi séma szerint
történik: a CYP rövidítést követő arab szám a családot, az azt követő latin betű az
alcsaládot jelöli, majd végül egy újabb arab szám következik, amely a konkrét enzimre
utal az alcsaládon belül (például: CYP2B6) (Hannemann et al. 2007).
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A CYP szupercsalád tagjait emberekben 57 funkcionális gén, valamint 58 pszeudogén
képviseli. A fenti szempontok alapján ezek 18 családba és 44 alcsaládba sorolhatók, és
többjüknek specifikus endogén funkciója is van (például: szteroid hormonok,
prosztaglandinok és epesavak bioszintézise) (Zanger and Schwab 2013).
Ennek a sok enzimnek azonban csak töredéke, a CYP1, -2 és -3 családba tartozók vesznek
részt

a

xenobiotikumok

túlnyomó

részének

biotranszformációjában.

A

gyógyszerbiotranszformációban különösen kiemelt szerep jut a CYP3A4/5-nek, a
CYP2D6-nak, a CYP2C9-nek és a CYP2C19-nek, ugyanis ezek az enzimek felelősek a
klinikai használatban lévő gyógyszerek kb. 70%-ának metabolizálásáért (Klaassen 2008;
Zanger and Schwab 2013).
A CYP enzimeket kódoló gének közismerten nagyon polimorfok. Ismertek deléciók,
inszerciók és kópiaszám változások is, de a leggyakoribb a pontmutáció (SNP, single
nucleotide polymorphism). A legtöbb gén esetében számos SNP-t azonosítottak már,
amelyek jelentősen befolyásolhatják az érintett enzim aktivitását: növelhetik vagy
csökkenthetik azt, vagy éppen teljesen funkcióképtelenné is válhat az enzim. Tekintve,
hogy több gyógyszer fázis I reakcióit klinikailag releváns koncentrációban csak egy vagy
néhány CYP enzim katalizálja, ezeknek a mutációknak kiemelt szerepe lehet a terápiák
során tapasztalt interindividuális különbségekben (Ingelman-Sundberg et al. 2007;
Klaassen 2008; N. Pinto, Ludeman, and Dolan 2009; Zanger and Schwab 2013).
A CYP-ek fontos tulajdonsága, hogy expresszójuk alkalmazkodik a változó környezeti
feltételekhez. Amennyiben fokozott mennyiségű xenobiotikum (például betegség
kapcsán) kerül a szervezetbe, a megfelelő CYP-ek indukálódnak, amely szintén nagyban
befolyásolhatja egy terápia hatásosságát (Monostory and Pascussi 2008; Szarka and
Keszler 2014).
2.3.1.1.1. A citokróm P450 enzimek működése
A CYP-ek magasabb rendű állatokban főként a hepatociták simafelszínű
endoplazmás retikulumának membránjában találhatók, de megtalálhatók még a
mitokondriumban és a sejtmag membránjában is (Neve and Ingelman-Sundberg 2010;
Seliskar and Rozman 2007). Az endoplazmás retikulumban található CYP-ek a NADPHcitokróm P450 reduktázzal egy multienzim komplexet alkotnak. A komplexben
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elektrontranszport lánc jön létre, amelyet mikroszómális légzési láncnak is neveznek
(Gan et al. 2009; Gordeziani, Varazi, and Pruidze 2016; Szarka and Keszler 2014).
A monooxigenáció folyamata röviden összefoglalva az alábbiak szerint történik (8. ábra).
A folyamat első lépésében a szubsztrát a CYP-hez kötődik, majd a CYP aktív helyén lévő
Fe3+ redukálódik. A redukcióhoz szükséges elektronok a NADPH-citokróm P450
reduktáz közvetítésével jutnak el a NADPH-ról a CYP-hez. Ezt követően a CYP egy
oxigénmolekulát köt meg, amelyet egy újabb elektron felvétele követ. Az elektron ez
esetben származhat a NADPH-citokróm P450 reduktáztól vagy citokróm b5-től. A
keletkezett komplex O-O kötése két proton felvételét követően vízkilépés kíséretében
felhasad. Az így létrejövő aktív intermedier elvégzi a szubsztrát oxigenációját, majd az
oxidált metabolit disszociál az enzimről (Shebley et al. 2009).

8. ábra: A citokróm P450 enzimek működése. A citokróm P450 (CYP) enzimek a sima endoplazmás retikulum
membránjában találhatók. A szubsztrát (RH) megkötése után a CYP aktív centrumában lévő Fe3+ egy elektron
felvételével redukálódik. Ezután az enzim molekuláris oxigént köt meg, majd egy újabb elektron felvétele következik,
amelyet vízkilépés követ. Az így létrejövő intermedierben megtörténik a szubsztrát oxigenációja, majd az oxidált
metabolit (ROH) távozik az enzimről.
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A CYP-ek számos kémiai reakciót katalizálnak (például: oxidáció, hidroxiláció, N-, Odealkiláció, szulfoxidáció, epoxidáció, deamináció, peroxidáció), valamint egy CYP egy
vegyületből többféle terméket is előállíthat, illetve ugyanazt a szubsztrátot több CYP is
átalakíthatja (Hannemann et al. 2007; de Jonge et al. 2005; Klaassen 2008).
A CYP-ek működése révén keletkezhetnek toxikus metabolitok is. Jó példa erre az
acetaminofen (paracetamol), amelyből CYP-ek által katalizált hidroxiláció hatására N-acetilpara-benzokinonimin (NAPQI) keletkezik, amely egy nagyreaktivitású, toxikus elektrofil
vegyület. Más gyógyszerek esetében pedig a CYP-ek működése szükséges ahhoz, hogy a
pácienseknek beadott inaktív, úgynevezett prodrug formából terápiásan aktív molekula
keletkezzen. Ezt a folyamatot bioaktivációnak nevezzük (lásd 2.3.4. fejezet) (de Jonge et al.
2005; Lőrincz 2018).

2.3.2. Konjugációs fázis
A biotranszformáció második fázisában az első fázis során előkészített molekulák
vízoldhatóvá tétele a cél. Ennek eléréséhez a kiürítésre szánt molekulán kialakított
funkciós csoport(ok)ra különböző endogén vegyületeket, konjugációs faktorokat kapcsol
a sejt. Ilyen reakciók például: glükuronidáció, metiláció, szulfatáció, acetiláció,
glutationnal vagy aminosavval történő konjugáció. A fázis II. reakciók eredményeképp a
metabolit molekuláris tömege és vízoldhatósága megnő, valamint biológiai aktivitása
jellemzően csökken vagy teljesen megszűnik. Meg kell jegyeznünk, hogy vannak
bizonyos molekulák, amelyek fázis I. reakciók nélkül is rendelkeznek konjugációra
alkalmas funkciós csoportokkal (például: acetaminofen), ezért ezek a fázis I reakciók
kihagyásával, azonnal a konjugációs fázisba kerülhetnek (Jancova, Anzenbacher, and
Anzenbacherova 2010; Szarka and Keszler 2014; Zamek-Gliszczynski et al. 2006).
A fázis II. reakciókat jellemzően transzferázok katalizálják, például: UDP-glükuronil
transzferázok, szulfotranszferázok, N-acetil transzferázok és glutation-S-transzferázok.
Bár a gyógyszerbiotranszformációban kiemelt szerep jut az UDP-glükuronil
transzferázoknak, ugyanis a gyógyszerek 40-70%-a glükuronidáció révén kerül
detoxifikálásra (Wells et al. 2004), dolgozatomban a kutatómunkám szempontjából
kiemelten fontos, glutationnal történő konjugációt mutatom be részletesebben.
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2.3.2.1. Konjugáció glutationnal
A glutationnal (GSH) való konjugáció kiemelten fontos, mivel szubsztrátjai
jellemzően olyan elektrofilek, amelyek a konjugáció elmaradása esetén az intracelluláris
makromolekulákkal képeznének kovalens kötéseket. Glutationnal minden olyan
molekula konjugálható, amelyek képesek a GSH tiol-csoportjával reagálni, azaz
rendelkeznek például elektrofil szén-, nitrogén- vagy oxigénatommal. Ezek a molekulák
lehetnek eredendően elektrofil xenobiotikumok, keletkezhetnek a fázis I. reakciók
termékeként, valamint a sejtek normális működése során is (például: lipidperoxidok)
(Jancova, Anzenbacher, and Anzenbacherova 2010; Klaassen 2008; Zamek-Gliszczynski
et al. 2006).
Tekintve, hogy a májban magas, 10 mM körüli az intracelluláris GSH koncentráció, a
konjugáció lejátszódhat spontán is, de sokkal hatékonyabb, ha glutation-S-transzferázok
(GST) katalizálják (Klaassen 2008).
A GST-ket két szupercsaládba sorolhatjuk: szolubilis (citoszolikus), és membránhoz
kötött. A szolubilis enzimeket emberekben további hét alcsaládra oszthatjuk: α (GSTA),
µ (GSTM), π (GSTP), θ (GSTT), ζ (GSTZ), ω (GSTO) és σ (GSTS). Az alcsaládokba
tartozó egyes konkrét enzimeket arab számokkal különböztetjük meg, például: GSTP1
(Mannervik et al. 2005). A szolubilis GST-k főként a citoplazmában találhatók meg, de
leírták már őket a sejtmagban, a peroxiszómában és a mitokondriumban is. Az
enzimcsalád tagjai homo- vagy heterodimereket (kizárólag a GSTA és GSTM enzimek,
alcsaládon belül) alkotva végzik feladatukat. A membránhoz kötött GST-k valószínűleg
trimereket alkotnak, és az arachidonsav metabolizmusában játszanak szerepet. Mindkét
GST család tagjai testszerte megtalálhatók, például: a májban, az eritrocitákban, az
agyban, a vesében, a hasnyálmirigyben, a szívben, a tüdőben és a lépben (Jancova,
Anzenbacher, and Anzenbacherova 2010; Mannervik et al. 2005; Zamek-Gliszczynski et
al. 2006).
A GST-k számos reakciót katalizálnak, például: nukleofil aromás szubsztitíciót,
izomerizációt és Michael addíciót. Mind közül talán a legfontosabb azonban a glutation
elektrofilekkel való konjugációja, amelynek során a GSH kénatomja és az elektrofil
célmolekula között kovalens kötés jön létre, amely eredményeképp jellemzően csökken
a termék reaktivitása és vízoldhatósága pedig nő (9. ábra) (Anzenbacher and Zanger
2012). Ezen kívül meg kell még említenünk, hogy mindkét GST szupercsaládban találunk
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szelén-független peroxidáz aktivitással rendelkező tagokat is, amelyek GSH
felhasználásával

peroxid

redukciót

végeznek

(Jancova,

Anzenbacher,

and

Anzenbacherova 2010).
Hasonlóan a CYP-ekhez, a GST-k esetében is számos polimorfizmus ismert, amelyek az
enzimek aktivitását befolyásolják, így nagyban hozzájárulva az egyes gyógyszerterápiák
kimeneteléhez (Islam et al. 2015; N. Pinto, Ludeman, and Dolan 2009; Sweeney et al.
2000).
Meg kell még említenünk, hogyha az elektrofilek a sejtek GSH készletét kimerítik, akkor
annak súlyos következményei vannak a sejtekre nézve, jellemzően azok halálát
eredményezve (Lőrincz 2018; Zamek-Gliszczynski et al. 2006).

9. ábra: Glutation-S-konjugátum képződése GST katalizált reakcióban. A reakció során a xenobiotikum (X) és a
glutation kénatomja között kovalens kötés jön létre. Ennek köszönhetően a xenobiotikum vízoldhatósága nő, biológiai
aktivitása pedig jellemzően csökken vagy megszűnik.

2.3.3. Transzport fázis
A második fázis során keletkező molekulák jellemzően túlságosan hidrofilek
ahhoz, hogy passzív diffúzióval átjuthassanak a membránokon, ezért ezek kiürítését
speciális transzporterek végzik (Zamek-Gliszczynski et al. 2006).
A fázis III. transzporterek jelentős része ATP-kötő, úgynevezett ABC-transzporter (ATP
binding cassette). Az ABC-transzporterek alkotják a transzmembrán fehérjék legnagyobb
családját és a működésükhöz szükséges energiát ATP hidrolíziséből nyerik. Különösen
jól ismert tagjaik a multidrog rezisztencia fehérjék (MRP). Ezek a fehérjék széles
szubsztrátspecifitással rendelkező transzporterek, és nevüket onnan kapták, hogy számos
tumor esetében fokozott expressziójuk figyelhető meg, amely a kemoterápás kezeléseket
gyakran hatástalanná teszi, köszönhetően annak, hogy a gyógyszer még azelőtt
eltávolításra kerül a sejtből, hogy a terápiás koncentrációt elérhetné. Az MRP-k képesek
glutation-, glükuronsav- és szulfát-konjugátumok transzportjára is. Ezen kívül egyes
tagjaik nem konjugált amfipatikus molekulák GSH-nal együttes kotransztportját vagy a
GSSG exportját is elvégzik (Homolya, Váradi, and Sarkadi 2003; Klaassen 2008; Szarka
and Keszler 2014; Zamek-Gliszczynski et al. 2006).
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2.3.4. A ciklofoszfamid és biotranszformációja
A ciklofoszfamid egy régóta, széleskörben alkalmazott immunszupresszív és
kemoterápiás szer. A kifejlesztéséhez vezető út az első világháborúban kezdődött, ahol
megfigyelték, hogy a mustárgázok csökkentik a perifériás vérben a limfociták
mennyiségét. Ezen a megfigyelésen tovább dolgozva felfedezték, hogy a nitrogénmustárok citotoxikus hatásúak. Végül 1958-ban került bevezetésre a ciklofoszfamid,
amelyben a nitrogén-mustár csoport egy oxazafoszforin-gyűrűhöz kapcsolódik (de Jonge
et al. 2005).
A ciklofoszfamid egy inaktív prodrug, amely a szervezetben, a citokróm P450 (CYP)
enzimek működésre révén kerül bioaktivációra (10. ábra). A terápia során adagolt
ciklofoszfamid 70-80%-át a hepatociták CYP enzimei 4-hidroxiciklofoszfamiddá
alakítják. A reakcióban számos CYP izoenzim vesz részt, köztük a CYP2A6, 3A4, 3A5,
2C9, azonban mind közül a legnagyobb 4-hidroxiláz aktivitást a CYP2B6 mutatja (Ekhart
et al. 2008; de Jonge et al. 2005; P. Roy et al. 1999). Fiziológiás körülmények között a 4hidroxiciklofoszfamid egy egyensúlyra vezető reakcióban, spontán módon nyíltláncú
aldofoszfamiddá alakul. Ez az egyensúlyi elegy képes a hepatocitákból kidiffundálni és a
keringés segítségével más sejtekhez eljutni, majd azokba diffúzióval bejutni (de Jonge et
al. 2005). Sem a 4-hidroxiciklofoszfamid, sem az aldofoszfamid nem citotoxikus,
azonban az aldofoszfamid instabil molekula és spontán módon foszforamid-mustárra és
akroleinre bomlik. A foszforamid-mustár, amely egy bifunkciós DNS-alkiláló szer, lesz
a terápiásan aktív metabolit. A foszforamid-mustár a DNS szálak között és a szálakon
belül, valamint a DNS és fehérjék között is keresztkötéseket hoz létre. Ezek a
keresztkötések akadályozzák a DNS-replikációt, amely eredményeképp apoptózis indul
be a sejtekben. Emiatt a ciklofoszfamid nem fázisspecifikus citotoxikus készítmény,
azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyorsan szaporodó sejtekre sokkal
hatásosabb. Az aldofoszfamid bomlásából keletkező másik molekula az akrolein, amely
egy nagyreaktivitású aldehid, és a foszforamid-mustár hatását fokozza az intracelluláris
glutation depléciója révén. Fontos kiemelnünk, hogy fiziológiás pH-n a foszforamidmustár erősen ionos formában van, így az nem tud a membránokon diffúzióval átjutni,
tehát a keringésben keletkező foszforamid-mustár nem tekinthető citotoxikusnak
(Audemard-Verger et al. 2016; de Jonge et al. 2005; Raccor et al. 2012).
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A ciklofoszfamid és metabolitjainak detoxifikálására több lehetőség is kínálkozik (10.
ábra). A 4-hidroxiciklofoszfamidot és a foszforamid-mustárt GST enzimek glutationnal
konjugálva semlegesíthetik. A 4-hidroxiciklofoszfamid konjugációjában a GSTP1,
GSTM1, GSTT1 és GSTA1 enzimek is részt vesznek, azonban a foszforamid-mustár
glutationnal való konjugációját csak a GSTA1 katalizálja (Audemard-Verger et al. 2016;
Dirven, van Ommen, and van Bladeren 1994; Ekhart et al. 2008). Ezen felül a 4hidroxiciklofoszfamid és az aldofoszfamid oxidáció révén is semlegesítésre kerülhetnek.
A 4-hidroxiciklofoszfamidot alkohol dehidrogenázok 4-ketociklofoszfamiddá, míg az
aldofoszfamidot aldehid dehidrogenázok karboxifoszfamiddá oxidálhatják. Végezetül
pedig lehetséges a ciklofoszfamid direkt detoxifikációja is a CYP3A4/5 által katalizált
oldalláncoxidáció révén, amely eredményeképp 2-dekloroetilciklofoszfamid keletkezik.
Ez az útvonal azonban viszonylag kis jelentőséggel bír, mivel a szervezetbe kerülő
ciklofoszfamid kevesebb, mint 5%-a kerül ily módon metabolizálásra (Ekhart et al. 2008;
de Jonge et al. 2005).
A ciklofoszfamid és metabolitjainak felezési ideje 5-9 óra, és körülbelül 24 óra alatt,
túlnyomó részben a vizelettel teljesen kiürülnek a szervezetből. A vizeletben a
legnagyobb mennyiségben jelen lévő metabolit a karboxifoszfamid, ezen kívül a beadott
ciklofoszfamid nagyjából 20%-a változatlan formában kerül kiválasztásra (de Jonge et al.
2005).
A ciklofoszfamidot számos tumoros és autoimmun megbetegedés kezelésére használják,
azonban a dózisok a betegségektől és egyénektől függően jelentősen eltérnek.
Általánosságban elmondható, hogy az autoimmun betegségek kezelésére kisebb dózist
alkalmaznak, mint a rákos megbetegedések esetén. A ciklofoszfamid alkalmazását
sztenderd

klinikai

protokollok

szabályozzák,

amelyek

segítségével

pontosan

kiszámítható az alkalmazandó dózis (Audemard-Verger et al. 2016; Ekhart et al. 2008;
Islam et al. 2015; de Jonge et al. 2005).
A szervezetben a terápiásan aktív foszforamid-mustár mennyiségét az enzimes aktiváció
és detoxifikáció sebessége, illetve ezek aránya határozza meg. Mint azt fentebb
említettem (lásd: 2.3.1.1 és 2.3.2.1 fejezetek), a ciklofoszfamid bitroanszformációjában
résztvevő enzimek nagyon polimorfok. Például, ha valaki olyan allélvariánsokat hordoz,
amelyek esetén a CYP-ek aktivitása fokozott és/vagy a GST-k aktivitása csökkent, akkor
nagyobb mennyiségű foszforamid-mustár keletkezik és az hosszabb ideig van jelen a
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sejtekben. Ilyen esetben a terápia hatásossága nőhet, azonban a mellékhatások fokozott
kockázatával is számolni kell. Ugyanennek a forgatókönyvnek a fordítottja is
elképzelhető, amely esetében a terápia hatástalansága lehet az eredmény. Lehetséges
tehát, hogy a ciklofoszfamid régóta fennálló alkalmazása során megfigyelt, mind
hatásosság, mind mellékhatások tekintetében jelentős interindividuális különbségek
mögött genetikai különbségek állnak (Audemard-Verger et al. 2016; Islam et al. 2015; N.
Pinto, Ludeman, and Dolan 2009; Zhong et al. 2006).

10. ábra: A ciklofoszfamid biotranszformációja. Az aktivációs folyamatok függőlegesen, az inaktivációs reakciók
vízszintesen vannak feltüntetve. A prodrug formában beadott ciklofoszfamidot a hepatociták CYP-jei 4hidroxiciklofoszfamiddá alakítják. A 4-hidroxiciklofoszfamid egyensúlyra vezető reakcióban aldofoszfamiddá alakul,
amely spontán bomlik a terápiásan aktív, citotoxikus foszforamid-mustárra és akroleinre. A 4-hidroxiciklofoszfamidot
alkohol dehidrogenázok (ADH) 4-ketociklofoszfamiddá oxidálhatják, vagy GST-k glutationnal konjugálhatják 4glutationilciklofoszfamidot képezve. Az aldofoszfamidot aldehid dehidrogenázok (ALDH) oxidálhatják, inaktív
karboxifoszfamidot képezve, míg a foszforamid-mustár glutationnal konjugálva kerülhet semlegesítésre. A
ciklofoszfamid direkt detoxifikációja is lehetséges, 2-dekloroetilciklofoszfamiddá alakítással, azonban ez az útvonal
csak kis jelentőséggel bír. Munkánk során a kiemelt enzimek polimorfizmusait vizsgáltuk.
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3. Célkitűzések
Doktori munkám egy részében a növényi ferroptózis-szerű sejthalál részletesebb
megismerésével foglalkoztunk. A ferroptózis-szerű sejthalálra fokozott mértékű
lipidperoxidáció jellemző, és régóta ismert, hogy a lipidperoxidok fragmentációjával
reaktív karbonilvegyületek, köztük akrolein keletkezik. Korábbi kutatások eredményei
azt mutatták (Biswas and Mano 2015, 2016), hogy az akrolein által kiváltott sejthalál
jellemzői nagyon hasonlóak a ferroptózis-szerű sejthaláléhoz, így felvetődött annak a
lehetősége, hogy az akrolein mediátor szerepet játszik a folyamatban.
Kutatásaink során arra is választ kerestünk, hogy mi lehet az oka annak, hogy a különböző
autoimmun betegségek miatt ciklofoszfamid terápiában részesülő páciensek nagyon
eltérő mértékben reagálnak a kezelésre (de Jonge et al. 2005; N. Pinto, Ludeman, and
Dolan 2009). A biotranszformációban résztvevő enzimeket kódoló géneknek számos
allélváltozata ismert, és az egyes variáns enzimek között jelentős aktivitásbeli
különbségek lehetnek. Ezért felvetettük, hogy az interindividuális variabilitás hátterében
genetikai különbségek állnak.
Mindkét témában kiemelt szerep jut a glutationnak, hiszen a ferroptózis-szerű sejthalálra
a glutation depléciója jellemző, míg a ciklofoszfamid metabolitjai részben glutationnal
konjugálva kerülnek detoxifikálásra. Ezen folyamatok tanulmányozására nagyszámú
glutation minta mérésére volt szükségünk. A mintaelőkészítés során azonban a glutation
kifejezetten hajlamos az autooxidációra és a bomlásra (Giustarini et al. 2016), így
megvizsgáltuk, hogy ez milyen módszerekkel akadályozható meg.
A fentiek alapján célul tűztük ki:
1. Két, széles körben alkalmazott glutation meghatározására szolgáló bioanalitikai
módszer összehasonlítását, és növényi szuszpenziós sejtkultúrákon való
alkalmazhatóságának vizsgálatát és optimalizálását. Célunk volt továbbá egy
olyan eljárás kidolgozása, amellyel az időigényes sejtorganellum izolálások során
a glutation autooxidációja és bomlása megakadályozható a mintákban, hogy így
pontosabb képet kaphassunk az egyes organellumok állapotáról.
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2. A lipidperoxid eredetű reaktív karbonilvegyület, az akrolein által kiváltott
sejthalál és a ferroptózis-szerű sejthalál esetleges kapcsolatának vizsgálatát
Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrákon.
3. A ciklofoszfamid bioaktivációjában és metabolitjainak detoxifikációjában
résztvevő

egyes

enzimek

polimorfizmusainak

autoimmun

betegségek

ciklofoszfamid terápiájára gyakorolt hatásának vizsgálatát. A ciklofoszfamid
aktivált metabolitjai a vérkeringéssel jutnak el a szervezet különböző sejtjeihez,
és detoxifikációjuk részben glutationnal konjugálva történik, így azt is vizsgáltuk,
hogy a terápia befolyásolja-e a vér glutation szintjét.
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4. Alanyok, anyagok és módszerek
4.1. Növénykísérletek
4.1.1. Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúra fenntartása
Az Arabidopsis thaliana (Columbia ökotípus, Col-0) szuszpenziós sejtkultúrákat
100 ml tápoldatot tartalmazó, 500 ml-es Erlenmeyer-lombikokban tartottuk fenn, 22 °Con, sötétben, 120 rpm rázatás mellett.
A tápoldat összetétele a következő volt: 0,44% (w/V) Murashige és Skoog sókeverék
Gamborg vitaminkészítménnyel kiegészítve (Duchefa); 3% (w/V) szacharóz (Reanal);
0,24 μg/ml 2,4-diklórfenoxi-ecetsav (Sigma-Aldrich); 0,014 μg/ml kinetin (SigmaAldrich); 4 mM PBS (K2HPO4, KH2PO4; Reanal); pH 5,8.
A sejteket hetente egyszer friss tápoldatba oltottuk át, tízszeres hígítást alkalmazva
(Hajdinák et al. 2018; Hajdinák, Czobor, and Szarka 2019).
4.1.2. Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrák kadmium és BSO kezelése
A kísérleteket 4 napos Arabidopsis thaliana kultúrákon végeztük. A CdCl2-ot és
a butionin-szulfoximint (BSO, Sigma-Aldrich) vízben oldottuk fel, majd 0,22 µm
pórusátmérőjű fecskendőszűrővel sterilre szűrtük az oldatokat. Ezt követően mindkét
anyag törzsoldatából akkora mennyiséget adtunk az Arabidopsis sejtekhez, hogy a CdCl2
vagy a BSO végkoncentrációja 100 µM legyen. A törzsoldatok minden esetben úgy lettek
elkészítve, hogy a sejtekhez hozzáadott térfogat nem haladta meg a 0,1% (V/V)-ot. A
kontroll sejteket minden esetben azonos térfogatú steril vízzel kezeltük (Hajdinák et al.
2018).
4.1.3. Organellum izolálás Arabidopsis thaliana sejtekből
Az Arabidopsis thaliana sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, a sejttömeg teljes
kiszáradását elkerülve. A sejtek nedves tömegét táramérlegen megmértük (kb. 50 g sejttel
dolgoztunk), majd organellum izoláló pufferrel (450 mM szacharóz, 1 mM EDTA
(Sigma-Aldrich), 0,5 mM EGTA (Sigma-Aldrich), 15 mM MOPS (Sigma-Aldrich), 0,2%
(w/V) BSA (A7906, Sigma-Aldrich), 0,6% (w/V) PVP40 (Sigma-Aldrich), 1,5 mM Lcisztein, pH 7,4) 50%-os (w/V) szuszpenziót készítettünk belőlük, és laboratóriumi
turmixgéppel (Waring Blender), folyamatos hűtés mellett feltártuk (3 x 15 sec) a sejteket.
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Bizonyos izolálások esetében a feltárást követően azonnal 1 mM végkoncentrációjú
monoklórbimánt (mBCl, Invitrogen) adtunk a mintához.
A homogenátumokat vásznon átszűrtük és centrifuga csövekbe töltöttük. A sejttörmelék
és a sejtmag eltávolítása céljából a szűrleteket centrifugáltuk (3000 x g, 15 perc, 4 °C),
majd a felülúszót óvatosan leszívtuk és új csövekbe töltöttük.
Az előző lépésből származó felülúszót újabb centrifugálásnak (17000 x g, 15 perc, 4 °C)
vetettük alá, amelynek hatására a mitokondriumok leülepedtek, az ER és a citoplazma
azonban a felülúszóban maradt. A felülúszót újra centrifugáltuk (125000 x g, 60 perc, 4
°C), így az ER a pelletbe került.
A mitokondriális frakciót organellum izoláló pufferben reszuszpendáltuk, majd ismét
centrifugáltuk (3000 x g, 10 perc, 4 °C) a szuszpenziót, hogy az esetlegesen visszamaradt
szennyezőket eltávolítsuk. A felúszót ezt követően megint centrifugáltuk (17000 x g, 15
perc, 4 °C), így a mitokondrium ismét a pelletbe került.
Végül a mikroszómális és mitokondriális frakciókat organellum izoláló pufferben
reszuszpendáltuk, hogy a frakciók glutation tartalmát meghatározhassuk. A teljes
folyamatot a lehető leggyorsabban végeztük, végig jégen dolgozva és 4 °C-ra előhűtött
oldatok, eszközök használatával (Hajdinák et al. 2018).
4.1.4. A sejthomogenizáló médium hatásának vizsgálata az Arabidopsis thaliana
sejtekből mérhető glutation mennyiségére
Arbidopsis thaliana sejteket Büchner-tölcséren szűrtünk, majd ismert tömegű
sejtet Potter-Elevhjem homogenizátorral feltártunk. A sejtek feltárását vagy 5% (w/V)
SSA-ban (Sigma-Aldrich) vagy organellum izoláló pufferben (lásd 4.1.3. fejezet)
végeztük. Ezt követően mindkét fajta homogenátum egyik feléhez 1 mM
végkoncentrációjú mBCl-t adtunk, majd sötétben, szobahőmérsékleten 15 percig
inkubáltuk azokat. Ezalatt a minták másik felét jégben hűtöttük. Ezután a teljes sejt
homogenátumok glutation tartalmát mBCl-HPLC (4.1.5. fejezet) és DTNB-GSH
módszerrel (4.1.6. fejezet) is meghatároztuk (Hajdinák et al. 2018).
4.1.5. Glutation mérés mBCl konjugációt követő HPLC-fluoreszcens technikával
A mintákat a megfelelő médiumban (organellum izoláló puffer vagy 5% (w/V)
SSA) hígítottuk, majd GSH tartalmukat 1 mM mBCl-nal konjugáltuk, 100 mU/ml GST
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(Sigma-Aldrich) jelenlétében, szobahőmérsékleten, sötétben. 15 perc inkubációt
követően a reakciót 10% (w/V) triklórecetsav (Reanal) hozzáadásával állítottuk le.
Bizonyos jelölt esetekben a konjugációt GST hozzáadása nélkül végeztük. A teljes
glutation (GSH és GSSG együttesen) tartalom meghatározásához a mintákat a konjugáció
előtt 5 mM DTT-vel (Fermentas) redukáltuk 60 percig, szobahőmérsékleten, sötétben. A
GSH-mBCl konjugáció optimális pH-ja enyhén lúgos, 7,5-8 körüli, így az SSA-ban lévő
minták és sztenderdek pH-ját a derivatizáció előtt 400 mM végkoncentrációjú
trietanolamin hozzáadásával kellett beállítanunk. A konjugáció végeztével a mintákat
centrifugáltuk (48000 x g, 20 perc, 4 °C), hogy a kicsapódott fehérjéket eltávolítsuk.
A

szeparációhoz

Teknokroma

Mediterranea

SEA18

C-18,

5

µm

átlagos

szemcseátmérőjű, 150 x 4,6 mm dimenziójú oszloppal felszerelt Waters 2690 HPLC
készüléket használtuk. A detektálás egy Waters 2475 fluoreszcens detektorral történt, 395
nm gerjesztési és 477 nm emissziós hullámhosszokon. Az injektált térfogat 50 µl volt. A
szeparációhoz használt protokoll 1 ml/perc áramlási sebesség mellett 32,5 perc volt,
lineáris gradienssel (1. táblázat). A sztenderdek alapján a GSH-mBCl konjugátum
retenciós ideje 8,5 perc volt. Az eluens elkészítéséhez HPLC minőségű metanolt (Fisher)
használtunk.
A GSSG koncentrációját az alábbi képlet szerint számítottuk: ([teljes glutation][GSH])/2. Teljes sejt homogenátum esetén a minták glutation tartalmát a sejtek nedves
tömegére normalizáltuk (FW, fresh weight), izolált organellumok esetén pedig azok
fehérje tartalmára (Hajdinák et al. 2018).
Idő

Eluens A

Eluens B

[perc]

0,25% (V/V) ecetsav, pH 3,5;
NaOH-dal beállítva

metanol

0

82% (V/V)

18% (V/V)

17,5

82% (V/V)

18% (V/V)

20

0% (V/V)

100% (V/V)

27,5

0% (V/V)

100% (V/V)

28

82% (V/V)

18% (V/V)

32,5

82% (V/V)

18% (V/V)

1. táblázat: A GSH-mBCl konjugátum méréséhez használt eluens-összetétel időbeni változása

54

4.1.6. Glutation mérés DNTB-GSH módszerrel
Mérés előtt a mintákat vizsgálati pufferrel (45 mM Na3PO4 (Reanal), 0,45 mM
EDTA, pH 7,5) hígítottuk. Ezt követően 50 µl hígított mintát vagy sztenderdet mértünk
egy 96-well plate-re, majd minden wellhez 100 µl reakció puffert (45 mM Na3PO4, 0,45
mM EDTA, 0,225 mM DTNB (Sigma-Aldrich), 0,3 mM NADPH (Sigma-Aldrich), 1,6
U/ml GR (Sigma-Aldrich), pH 7,5) adtunk, és Thermo Scientific Multiskan™ GO
spektrofotométer segítségével 5 percig, 405 nm-en követtük az abszorbancia változását.
A TNB képződés kezdeti, 2 perces lineáris szakasza alapján végeztük a GSH
kvantifikálását.
Teljes sejt homogenátum esetén a minták glutation tartalmát a sejtek nedves tömegére
normalizáltuk, izolált organellumok esetén pedig azok fehérje tartalmára (Hajdinák et al.
2018).
4.1.7. Fehérjetartalom mérés
Mintáink fehérjetartalmát Thermo Scientific Pierce™ BCA Protein Assay Kit-tel
mértük, a gyártó utasításait követve, sztenderdként a kithez kapott BSA-t használva. 25
µl mintát vagy sztenderdet egy 96 well plate-re vittünk fel, majd mindhez 200 µl
mérőoldatot adtunk (50 egység „A” reagens és 1 egység „B” reagens). Ezután a plate-et
30 percig 37 °C-on inkubáltuk, majd Thermo Scientific Multiskan™ GO
spektrofotométer segítségével 562 nm-en mértük az abszorbanciát.
4.1.8. Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrák akrolein és RSL3 kezelése
Három napos Arabidopsis thaliana sejtkultúrákból 10-10 ml-t 50 ml-es steril
Erlenmeyer-lombikokba mértünk, majd 22 °C-on, sötétben 120 rpm rázatás mellett 1
napig inkubáltuk azokat. Ezt követően a 4 napos sejteket 1 órán keresztül a vizsgált
sejthalál inhibitorokkal előkezeltük, majd 400 µM akroleinnel (Sigma-Aldrich) vagy 5
µg/ml (11,34 µM) RSL3-mal (Selleckchem) sejthalált indukáltunk.
A kísérletek során a következő molekulák esetleges sejthalál inhibitor hatását vizsgáltuk:
ferrostatin-1 (Selleckchem), liproxstatin-1 (Selleckchem), α-tokoferol (Sigma-Aldrich),
GSH (Sigma-Aldrich), deferoxamin (Sigma-Aldrich), karnozin (Sigma-Aldrich), Z-
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VAD-FMK (Selleckchem). Előkísérleteink során az inhibitorok koncentrációit úgy
állítottuk be, hogy azok a sejtek életképességét önmagukban ne befolyásolják.
Az inhibitorok és induktorok molekuláris biológiai célra szánt DMSO-ban (SigmaAldrich) vagy abszolút etanolban (Reanal) voltak oldva, azonban a kísérletek során a
DMSO vagy az etanol mennyisége sosem érte el a 0,1% (V/V)-t.
A kontroll sejtekhez a sejthalál inhibitorok és induktorok össztérfogatának megfelelő
DMSO-t vagy etanolt adtunk, majd a kezelt sejtekkel azonos körülmények között
inkubáltuk azokat (Hajdinák, Czobor, and Szarka 2019).
4.1.9. Akrolein és RSL3 kezelés hatására bekövetkező glutation szint változás
mérése
Az akrolein és RSL3 kezelés hatására bekövetkező glutation szint változást
DTNB-GSH módszerrel mértük. Ehhez a sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, majd ismert
tömegű sejtet Potter–Elvehjem homogenizátorral 5% (w/V) SSA-ban feltártunk. A
lizátumot centrifugáltuk (3000 x g, 10 perc, 4 °C), majd a felülúszók glutation tartalmát
a 4.1.6. fejezetben ismertetett módon mértük (Hajdinák, Czobor, and Szarka 2019).
4.1.10. Arabidopsis thaliana sejtek életképességének meghatározása
A sejtek életképességét a Castro-concha és munkatársai által leírt trifeniltetrazólium-klorid (TTC, Sigma-Aldrich) redukciós próba kissé módosított változatával
mértük (Castro-concha, Escobedo, and Miranda-ham 2006). A törzsoldat elkészítéséhez
20 mg TTC-t oldottunk fel 1 ml 50 mM nátrium-foszfát pufferben (pH 7,5), majd 4 °Con, sötétben tároltuk azt.
A kezelések során a megadott időpontokban a sejtszuszpenziókból mintát vettünk, majd
szűrtük azokat. Ezt követően ismert tömegű sejtet 980 µl 50 mM nátrium-foszfát
pufferben (pH 7,5) felvettünk, majd 20 µl TTC törzsoldatot adtunk hozzájuk, így a TTC
végkoncentrációja a mintákban 1,25 mM volt. A mintákat ezután egy órán keresztül
sötétben, 22 °C-on inkubáltuk, majd centrifugáltuk azokat (16000 x g, 2 perc). A
felülúszó óvatos leszívását követően a sejtekben keletkezett formazán-sókat 500 µl
abszolút etanolban szolubilizáltuk. A sejteket 2 órán keresztül sötétben állni hagytuk,
amelynek során azok színe rózsaszínből teljesen fehérre változott. Centrifugálást (16000
x g, 2 perc) követően a felülúszókból 100-100 µl-t egy 96-well plate-re mértünk, majd
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485 nm-en, Thermo Scientific Multiskan™ GO spektrofotométer segítségével mértük
azok abszorbanciáját.
A sejtek életképességét a minták nedves tömegére normalizáltuk (Hajdinák, Czobor, and
Szarka 2019).
4.1.11. Lipidperoxidáció mérése
A lipidperoxidációt Hodges és munkatársai, valamint Poborilova és munkatársai
által leírt módszer szerint mértük (Hodges et al. 1999; Poborilova, Opatrilova, and Babula
2013). Az Arabidopsis thaliana sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, 50 mM nátriumfoszfát (pH 7,5) pufferrel mostuk, majd folyékony nitrogénnel fagyasztottuk. Ezt
követően 50 mg/ml-es szuszpenziót készítettünk jégbehűtött 50 mM nátrium-foszfát (pH
7,5) pufferben, majd a sejteket Potter-Elevhjem homogenizátorral feltártuk. A
homogenátum egyik feléhez azonos térfogatú „+ TBA” oldatot (20% (w/V)
triklórecetsav, 0,5% (w/V) tiobarbitursav (TBA, Sigma-Aldrich), 0,01% (w/V) butilhidroxitoluol (Sigma-Aldrich)) adtunk, míg a másik feléhez azonos térfogatú „- TBA”
oldatot (20% w/V triklórecetsav, 0,01% (w/V) butil-hidroxitoluol).
Mindkét típusú homogenátumot 95 °C-on 30 percig hőkezeltük, majd a reakciót a minták
azonnali jégre helyezésével állítottuk le. A lehűtött mintákat centrifugáltuk (3000 x g, 10
perc, 4 °C), és a felülúszókból 200-200 µl-t 96-well plate-re mértünk. A minták
asbzorbanciáját 532 nm-en Thermo Scientific Multiskan™ GO spektrofotométer
segítségével mértük. A sztenderdeket malondialdehidből (MDA, Sigma-Aldrich)
készítettük, így az eredményeket MDA ekvivalensben fejeztük ki.
Vakként minden minta esetében a „- TBA” oldattal kevert homogenizátumokat
használtuk, és az eredményeket a sejtek nedves tömegére normalizáltuk (Hajdinák,
Czobor, and Szarka 2019).
4.1.12. ROS mérés Arabidopsis thaliana sejtekből
Az akrolein és RSL3 kezelés hatására termelt ROS-t diklorofluoreszcein-diacetát
(H2DCFDA, Thermo Scientific) segítségével mértük. 175 µl Arabidopsis thaliana sejtet
centrifugáltunk (16000 x g, 2 perc), majd a felülúszót eltávolítottuk. A sejteket ezt
követően 350 µl 10 µM H2DCFDA-t tartalmazó 50 mM nátrium-foszfát pufferben (pH
7,5) reszuszpendáltuk. 15 perc sötétben való inkubálást követően a sejteket kétszer
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mostuk 50 mM nátrium-foszfát pufferrel (pH 7,5). Ezt követően a mintákból 100-100 µlt egy 96-well plate-re mértünk, és a fluoreszenciát Thermo Scientific Varioskan™ LUX
segítségével mértük, 380 nm gerjesztési és 445 nm emissziós hullámhosszokon. Vakként
H2DCFDA-t nem tartalmazó mintákat használtunk (Hajdinák, Czobor, and Szarka 2019).
4.1.13. Kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitásának mérése Arabidopsis thaliana
sejtekből
A kaszpáz-3-szerű proteáz aktivitást Biswas és munkatársai, valamint GarcíaHeredia és munkatársai által leírtak alapján mértük (Biswas and Mano 2016; GarcíaHeredia et al. 2008).
Az Arabidopsis thaliana sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, majd folyékony nitrogénnel
fagyasztottuk, és Potter-Elevhjem homogenizátorral feltártuk (50 mM nátrium-acetát
(Reanal), 50 mM NaCl (Reanal), 1 mM EDTA, 1 mM PMSF (Sigma-Aldrich), 0,1 mM
E64-d (MedChemExpress), pH 5,5). A homogenátumokat centrifugáltuk (20000 x g, 15
perc, 4 °C), majd a felülúszókat új csövekbe gyűjtöttük. Egy 96-well plate-en 50 µl
felülúszóhoz 200 µl reakció puffert adtunk (20 nM nátrium-acetát, 5 mM DTT, 0,1 mM
EDTA, 1 mM PMSF és 75µM Ac-DEVD-AMC (MedChemExpress), pH 5,5), majd a
mintákat 37 °C-on 1 órán át inkubáltuk. Ezt követően a minták fluoreszcenciáját Thermo
Scientific Varioskan™ LUX segítségével mértük, 380 nm gerjesztési és 445 nm
emissziós hullámhosszokon.
Vakként olyan mintákat használtunk, amelyeket 100 µM Ac-DEVD-CHO-val
(MedChemExpress, a kaszpáz-3-szerű proteázok inhibitora) egy órán át, 37 °C-on
előkezeltünk, majd ezekből is az előző bekezdésben ismertetett módon kaszpáz-3-szerű
aktivitást mértünk. Az inhibitor nélkül, és annak jelenlétében mért fluoreszcenciák
különbségét vettük a kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitásának.
Az eredményeket a minták fehérjetartalmára normalizáltuk (Hajdinák, Czobor, and
Szarka 2019).
4.1.14. Mérési eredmények értékelése
Az eredményeket legalább három független kísérlet átlaga±SD formában mutatjuk
be. A statisztikai számításokat Student-féle t-próba alkalmazásával végeztük, Microsoft
Excel-ben.
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4.2. Klinikai kísérlet
4.2.1. Ciklofoszfamid kezelés
Tanulmányunkba nagyér vasculitis (LVV), antineutrofil citoplazmikus antitest
(ANCA) asszociált vasculits (AAV), dermatomyositis (DM), szisztémás sclerosis (Ssc),
szisztémás lupus erythematosus (SLE), retroperitoneális fibrózis (RF), intersticiális
tüdőbetegség (ILD) vagy szarkoidózis miatt intravénás ciklofoszfamid kezelésben
részesülő pácienseket vontuk be. A vizsgálatban minden résztvevő etnikuma kaukázusi
volt.
A ciklofoszfamid kezeléseket minden esetben az adott betegségre vonatkozó klinikai
protokollok szerint végzeték. Értékelési rendszerünkben egy páciens akkor reagált a
ciklofoszfamid kezelésre, ha a tünetek enyhülése tisztán megfigyelhető volt, és nem volt
szükséges biológiai terápiára váltani, hanem a kezelése per os adagolt szintetikus
DMARD-okkal (disease-modifying antirheumatic drug) volt folytatható.
Kutatásunkat a helyes klinikai gyakorlattal és a Helszinki Nyilatkozattal összhangban,
valamint az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai
Bizottságának engedélyével végeztük. A kísérletben való részvételhez minden bevont
páciens a tájékoztatáson alapuló, írásos beleegyezését adta (Hajdinák et al. 2020).
4.2.2. DNS izolálás bucca sejtekből
A DNS-mintavétel nem-invazív módon történt: a vizsgálatban résztvevő
páciensek saját maguk 15-20 másodperces dörzsöléssel az íny és a bucca területéről
szájnyálkahártya-sejteket gyűjtöttek vattapálcával. A vattapálcát 500 µl lízis puffert (0,1
M NaCl, 0,01 M Tris-HCl (Reanal), 0,5% (w/V) SDS (Reanal), 0,2 mg/ml proteináz K
(Sigma-Aldrich), pH 8) tartalmazó mikrocentrifuga csőbe helyeztük. Ezt követően a
pálcából ollóval akkora részt levágtunk, hogy a csövet be lehessen csukni, majd a mintát
12 órán át, 56 °C-on inkubáltuk. Az inkubáció végén a vattapálcát eltávolítottuk, majd
167 µl 6 M NaCl-t adtunk a lizátumhoz, és centrifugáltuk azt (17000 x g, 10 perc). A
felülúszót új csőbe pipettáztuk, majd 690 µl -20 °C-os izopropanolt adtunk hozzá, és két
órán át -20 °C-on inkubáltuk. Az inkubációt centrifugálás követte (20000 x g, 20 perc, 4
°C), majd a felülúszót óvatosan leszívtuk. A DNS pelletet 100 µl -20 °C-os 70% (V/V)
etanollal mostuk, amelyet ismét centrifugálás (20000 x g, 20 perc, 4 °C) követett. A
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felülúszó óvatos eltávolítását követően a csapadékot szárítottuk, majd 50 µl TE pufferben
(5 mM Tris, 0,5 mM EDTA, pH 8) feloldottuk. A minta DNS koncentrációját Thermo
Scientific Nanodrop™ 2000 spektrofotométerrel mértük, és további felhasználásig -80
°C-on tároltuk (Hajdinák et al. 2020).
4.2.3. Genotipizálás
A CYP és GST genotípusokat hagyományos, háromlépéses PCR reakcióval és az
azt követő agaróz gélelektroforézissel határoztuk meg. A CYP3A4 (CYP3A4*1B (289A→G), CYP3A4*2 (S222P), CYP3A4*3 (M445T)), CYP2B6 (Q172H és K262R),
és GSTP1 (I105V) allélvariációit, valamint a GSTM1 és GSTP1 nullmutációit vizsgáltuk.
A primerek szekvenciáit, a tapadási hőmérsékleteket, a polimerizációs időket, valamint a
termékek várt hosszait a 3. táblázat tartalmazza. A genotipizáláshoz DreamTaq
polimerázt (Thermo Scientific) használtunk, a gyártó utasításainak megfelelően, 25 µl-es
reakciótérfogatban (2. táblázat) (Hajdinák et al. 2020).
Komponens
Térfogat [µl]
DreamTaq polimeráz (5U/µl)
0,125
10x DreamTaq puffer
2,5
10 mM dNTP mix (Thermo Scientific)
0,5
Forward primer (10 µM)
0,5
Reverse primer (10 µM)
0,5
Templát DNS
0,5
Nukleázmentes víz (Invitrogen)
20,5
2. táblázat: A genotipizáláshoz használt PCR reakció összetétele
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Genetikai
variáns
CYP3A4*1B
(-289A→G)

CYP3A4*2
(S222P)

CYP3A4*3
(M445T)

CYP2B6
(Q172H)

CYP2B6
(K262R)

GSTP1
(I105V)

Reverse és forward primerek (5’-3’)
GGAAACAGGCGTGGAAACAC
és
CCTTTGAGTTCATATTCTATGAGGTATGAT
vagy
CCTTTGAGTTCATATTCTATGAGGTATGAC
TTTGATTTTTTGGATCCATTCTTTCACT
és
TTTGATTTTTTGGATCCATTCTTTCACC
vagy
CAATGCCCTAATCTCTTTGCCT
ACCCAGAAACTGCATTGGTAT
és
ACCCAGAAACTGCATTGGTAC
vagy
TGGGCCTAATTGATTCTTTGGC
CAGTGCTGAGCCTGGTGTAT
és
ATGATGTTGGCGGTAATGCAC
vagy
ATGATGTTGGCGGTAATGCAA
GGCGGTCTGATCTGGAAAGT
és
GGTAGGTGTCGATGAGGTTCT
vagy
GGTAGGTGTCGATGAGGTTCC
GGACCTCCGCTGCAAATCCA
és
GGACCTCCGCTGCAAATCCG
vagy
ACATAGTCATCCTTGCCCGC

tap.
hőm
[°C]

polimerizáció
hossza [sec]

termék
hossza

59

30

416 bp

58

60

867 bp

60

20

237 bp

54

60

931 bp

60

60

859 bp

60

60

928 bp

219 bp
GSTM1 del

GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC
és
GTTGGGCTCAAATATACGGTGG

57

20

(Kíran
et al.
2010)
480 bp

GSTT1 del

TTCCTTACTGGTCCTCACATCTC
és
TCACCGGATCATGGCCAGCA

60,8

30

(Pemble
et al.
1994)

3. táblázat: A genotipizálás során alkalmazott primerek szekvenciái, a PCR-programban beállított tapadási
hőmérsékletek és polimerizációs idők, valamint a termék várt hossza.
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4.2.4. Vér glutation tartalmának meghatározása
Egészségügyi szakemberek közvetlenül a ciklofoszfamid kezelés előtt és 8 órával
azután vénás vért vettek a betegektől EDTA-Vacuette (Greiner) csövekbe. Az eritrocita
és a plazma frakciókat azonnali centrifugálással (3000 × g, 5 perc) elválasztottuk. 500500 µl 10% (w/V) SSA-hoz azonos mennyiséget adtunk mindkét frakcióból, majd a
mintákat két napnál nem tovább -80 °C-on tároltuk.
A GSH meghatározásához a mintákat felolvasztottuk, centrifugáltuk (17000 × g, 5 perc),
majd a felülúszókból 100 µl-t új csövekbe pipettáztunk. A minták pH-jának enyhén
lúgosra állításához mindegyikhez 400 mM végkoncentrációjú trietanolamint adtunk. Ezt
követően a minták GSH tartalmát szobahőmérsékleten 1 mM mBCl-nal konjugáltuk 100
mU/ml GST hozzáadása mellet. 15 perc sötétben történő inkubálást követően a reakciót
10% (w/V) triklórecetsav hozzáadásával állítottuk le. A mintákat centrifugáltuk (16000
× g, 10 perc, 4 °C), majd a felülúszókból HPLC segítségével, a 4.1.5. fejezetben leírtak
szerint meghatároztuk a GSH koncentrációját (Hajdinák et al. 2020).
4.2.5. Statisztikai analízis
Az ciklofoszfamid kezelésre való reakció arányát az egyes genotípusok között
Khí-négyzet próbával hasonlítottuk össze. Ha a kontingenciatáblázat egy cellájába ötnél
kisebb érték került, akkor Fisher-féle egzakt próbát használtunk. Adatink áttekintése
során a GSTP1 I105V esetében post hoc analízist végeztünk, domináns genetikai hatást
feltételezve (Audemard-Verger et al. 2016; Debes et al. 2004; Helzlsouer et al. 1998;
Lavigne et al. 1997; Lecomte et al. 2006). Ezért a heterozigóta és homozigóta variáns
pácienseket egy csoportba vettük, majd ezt a közös csoportot hasonlítottuk a vad típusú
páciensekhez. Az 5. táblázatban feltűntetett p-érték ebből a post hoc analízisből
származik.
A Mann-Whitney próbát használtuk az eritrociták GSH tartalmának összehasonlítására a
GSTP1 I105V hordozók és vad típusúak között, valamint a kezelésre reagálók és nem
reagálók korának, vörösvértest süllyedésének, C-reaktív proteinjének, és kumulatív
ciklofoszfamid dózisának összehasonlítására. A vér ciklofoszfamid kezelés előtti és 8
órával azutáni GSH szintjét Wilcoxon próbával hasonlítottuk össze.
A számításokat StatSoft STATISTICATM 10 programmal végeztük (Hajdinák et al.
2020).
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5. Eredmények és értékelésük
5.1. Glutation meghatározási módszerek összehasonlítása és optimalizálása
A glutation (GSH) kiemelt jelentőséggel bír az általunk vizsgált folyamatokban,
ezért szükséges volt a rendelkezésre álló analitikai módszerek összehasonlítása és
optimalizálása a későbbi kísérletekhez.
Olyan módszereket kerestünk, amelyek nagy áteresztőképességgel rendelkeznek, a
GSH-t kellő pontossággal képesek meghatározni a mátrixból esetleges GSH depléció
esetén is, és a meghatározás során a GSH stabilizált, megelőzve ezzel a minta
autooxidációját.
A vizsgált módszerek az alábbiak voltak:
•

5,5’-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) (DTNB) festéket alkalmazó GSH-reciklálásos
módszer (DTNB-GSH módszer)

•

monoklórbimán (mBCl) fluorofórral való konjugáció, majd azt követő
nagynyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) szeparáció és fluoreszcens
detektálás (mBCl-HPLC módszer)

A DTNB festéket alkalmazó GSH-reciklálásos módszer egy régóta ismert, klasszikus
eljárás a glutation meghatározására (Tietze 1969). A módszer alapja, hogy a DTNB egy
GSH-nal kevert diszulfidot képez (GS-TNB), és ennek során egy sárga színű tionitrobenzoesav (TNB) molekula keletkezik. Ezt követően a GS-TNB egy újabb GSH-nal
reagál, amely eredményeképp egy további TNB és oxidált glutation (GSSG) keletkezik.
A reakcióhoz adott glutation reduktáz (GR) a GSSG-t NADPH felhasználásával ismét
GSH-ná redukálja, amely így ismét részt vehet a folyamatban (11. ábra). A mérés során
folyamatosan felgyülemlő, sárga színű TNB keletkezésének sebessége a minta kezdeti,
teljes glutation tartalmától (GSH+GSSG) függ, mivel a minta GSSG tartalma is részt vesz
a

reakcióban,

a

GR-nak

köszönhetően.

A

TNB

keletkezésének

kinetikája

spektrofotométerrel követhető. A módszerrel lehetőség van kizárólag a GSSG mérésére
is. Ehhez a mintában található GSH tiol-csoportjait N-etil-maleimiddel vagy
vinilpiridinnel blokkolnunk kell, így az nem vesz részt a DTNB bontásában. Problémát
jelent azonban, hogy bármely blokkolást is választjuk, a fölöslegben lévő anyag
interferálni fog az enzimes reakcióval, az annak során keletkező GSH blokkolása révén.
Ennek elkerülésére az egyik, lehetőség, hogy a blokkoló anyagot szerves oldószerrel
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extraháljuk, viszont ez nagymértékben csökkenti a módszer áteresztőképességét, amely
annak épp az egyik legnagyobb előnye (Lőrincz 2018; McGill and Jaeschke 2015). Ennek
tudatában a módszert csak teljes glutation meghatározásra használtuk.

11. ábra: Az 5,5’-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) festéket alkalmazó GSH-reciklálásos módszer elve. A mintában
található redukált glutation (GSH) egy 5,5’-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) (DTNB) molekulával reagálva kevert
diszulfidot képez (GS-TNB), és ennek során egy sárga színű tio-nitrobenzoesav (TNB) molekula keletkezik. Ezt
követően a GS-TNB egy újabb GSH-nal reagál, és így egy további TNB molekula, valamint oxidált glutation (GSSG)
keletkezik. A reakcióhoz adott glutation reduktáz (GR) ezután a GSSG-t NADPH felhasználásával GSH-ná redukálja,
amely így ismét részt vehet a folyamatban. A módszerrel a minta teljes glutation tartalma (GSH+GSSG) kerül
meghatározásra, mivel a GR a minta kezdeti GSSG tartalmát is redukálja.

A másik vizsgált módszer esetében a minták glutation tartalmát mBCl-nal konjugáljuk,
amely egy membránpermeábilis tiol-reaktív molekula. A mBCl az intracelluláris tiolok
közül elsődlegesen a glutationnal fluoreszcens, membrán-impermeábilis adduktot képez,
amely a módszer analitja. A glutation-mBCl adduktot HPLC-s szeparáció segítségével
választhatjuk el az esetlegesen melléktermékként képződő tiol-mBCl adduktoktól,
valamint a konjugálatlanul visszamaradó mBCl-tól, majd ezt követően az analit
mennyisége fluoreszcens detektor segítségével meghatározható (Čapek et al. 2017;
Fernández-Checa and Kaplowitz 1990; Rice et al. 1986). A reakcióban csak a mintában
található GSH vesz részt, ha a GSSG-t is mérni akarjuk, akkor a mintát DTT-vel redukálni
kell a konjugáció előtt, így annak teljes glutation tartalma mérésre kerül. A konjugációs
reakció lejátszódhat spontán is, azonban glutation-S-transzferáz (GST) hozzáadásával
jelentősen meggyorsítható (Lőrincz and Szarka 2017). Bár a módszer lassabban
kivitelezhető, és drágább, mint a DTNB-GSH reciklálásos eljárás, azonban nagy előnye,
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hogy a GSH-mBCl konjugátum sötétben néhány napig stabil, így a minták mérés előtt
eltarthatók (Noctor et al. 2011).
5.1.1. A sejthomogenizáló médium hatásának vizsgálata
A glutation kifejezetten hajlamos az autooxidációra és a bomlásra semleges és
lúgos pH-n, ezért bevett szokás, hogy a GSH tartalmú mintákat 5% (w/V)
végkoncentrációjú 5-szulfoszalicilsavval (SSA) savasítják. Ennek köszönhetően a minta
tovább eltartható, mivel a tiol-csoport sokkal stabilabb, mint annak ionizált, tiolát formája
(Giustarini et al. 2016). Hátránya ennek a tartósításnak, hogy a fehérjék kicsapódásával
jár, így az ilyen minták már alkalmatlanok további organellum izolálásra vagy olyan
mérésekre, amelyek fehérjék, például enzimek jelenlétét igénylik.
Ezért összehasonlítottuk, hogy azonnali mérés esetén van-e különbség az olyan
Arabidopsis thaliana minták között, amelyeket 5% (w/V) SSA-ban vagy enyhén lúgos
organellum izoláló pufferben (pH 7,4) tártunk fel. Eredményeink azt mutatták, hogy ilyen
körülmények között a kétféle vizsgált sejthomogenizáló médium között nincs
szignifikáns különbség a mért GSH koncentrációk tekintetében egyik mérési módszer
esetében sem (12. ábra, A és B panel). Ennek oka feltehetően egyrészt a minták azonnali
mérése, másrészt pedig az, hogy a savasítás sem jelent teljes védelmet a GSH számára.
Megjegyzendő továbbá, hogy a minták savasítására általánosan használt savak (például:
triklórecetsav, metafoszforsav, perklórsav és SSA) maguk is oxidálják a glutationt
(Giustarini et al. 2016; Rossi et al. 2002).
A GSH autooxidációja különböző tiol-maszkoló ágensek, például N-etil-maleimid
(NEM), vinilpiridin vagy mBCl hozzáadásával is gátolható (Fernández-Checa and
Kaplowitz 1990; Griffith 1980; Rice et al. 1986; Tietze 1969). A vinilpiridin esetében
problémát jelent, hogy lassan reagál a GSH-nal és nem membránpermeábilis (Gorin,
Martic, and Doughty 1966; Lindorff-Larsen and Winther 2000). A NEM bár gyorsan
reagál GSH-nal, és a GSH-NEM konjugátum mennyisége pedig HPLC-vel mérhető, a
módszer kimutatási határa viszonylag magas, így alacsony GSH tartalmú minták esetében
nem alkalmazható (Lőrincz and Szarka 2017). Habár a különböző bimán származékok a
NEM-nél valamelyest lassabban reagálnak GSH-nal, a konjugáció folyamata GST-vel
gyorsítható, és a keletkező bimán-GSH konjugátumok mennyisége fluroeszcens
detektorral felszerelt HPLC-vel, nagy érzékenységgel meghatározható (Fernández-Checa
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and Kaplowitz 1990; Giustarini et al. 2016; Lőrincz and Szarka 2017; Rice et al. 1986).
Ezek alapján megvizsgáltuk, hogyha a sejtfeltárást követően azonnal mBCl-t adunk a
mintákhoz, akkor az hogyan befolyásolja a mért glutation tartalmat, illetve annak redox
státuszát. Azonnali mintaelőkészítés és mérés esetében a mBCl-HPLC módszerrel nem
tapasztaltuk szignifikáns mBCl védő hatást. A DTNB-s módszer esetében az 1 mM
mBCl-nal kiegészített, organellum izoláló pufferben feltárt sejtekben a mért glutation
szint jelentősen csökkent, míg 1 mM mBCl-nal kiegészített, SSA-ban feltárt sejtek
esetében változatlan maradt (12. ábra, B panel). Ennek oka, hogy a mBCl-GSH
konjugáció optimális pH-ja 7,5-8, így az az SSA-ban nem tud lejátszódni, valamint, hogy
az organellum izoláló pufferben keletkező mBCl-GSH konjugátum a DTNB-s módszer
számára detektálhatatlan.

12. ábra: A sejthomogenizáló médium hatása Arabidopsis thaliana sejtekből mérhető GSH koncentrációjára. Az
Arabidopsis thaliana sejteket Büchner-tölcséren szűrtük, majd Potter-Elevhejm homogenizátorral feltártuk 5% (w/V)
5-szulfoszalicilsavban (SSA) vagy organellum izoláló pufferben. Közvetlenül a homogenizálás után 1 mM
végkoncentrációjú monoklórbimánt (mBCl) adtunk a homogenátumok egyik feléhez, és azokat 15 percig
szobahőmérsékleten, sötétben inkubáltuk. Ezt követően minden minta glutation tartalmát mértük mBCl-HPLC (A)
vagy DTNB-GSH (B) módszerrel, és az eredményeket a sejtek nedves tömegére (FW) normalizáltuk. A feltüntetett
adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD. *: szignifikáns különbség (p<0,05) az összes többi mintához
képest.
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5.1.2. A mintaelőkészítés hatása a mBCl-HPLC módszer érzékenységére
A minták mBCl-nal történő azonnali konjugálása nem minden körülmények
között lehetséges. Ilyenkor fontos a minták 5% (w/V) SSA-val való tartósítása. A mBClGSH konjugáció optimális pH-ja 7,5-8, így az SSA-val tartósított minták pH-ját a
konjugáció előtt 400 mM végkoncentrációjú trietanolaminnal kell beállítani.
Kísérleteink során megvizsgáltuk, hogy az SSA-ban való tartósításnak, majd az azt
követő trietanolaminos semlegesítésnek milyen hatása van a mBCl-HPLC módszer
érzékenységére. Ehhez organellum izoláló pufferben és 5% (w/V) SSA-ban sztenderdeket
készítettünk, majd mBCl-nal konjugáltuk azokat. Eredményeink azt mutatják, hogy az
SSA-ban készített sztenderdek esetén a módszer érzékenysége jelentősen csökken (13.
ábra). Az oldatok pH-ját semlegesítésüket követően ellenőriztük, így erre a jelenségre az
egyetlen ésszerű magyarázat a GSH SSA általi oxidációja, amelyet már korábban is
megfigyeltek (Rossi et al. 2002).

13. ábra: A mBCl-HPLC módszer kalibrációs görbéi különböző sztenderd készítési módszerek esetén. Glutationt
5% (w/V) 5-szulfoszalicilsavban (SSA) [▲ és ◆] vagy organellum izoláló pufferben [● és ■] oldottunk fel. A GST
mBCl konjugációra gyakorolt hatásának vizsgálatához készítettünk szenderdeket GST hozzáadásával [● és ▲],
valamint GST hozzáadása nélkül [■ és ◆] is. A bemutatott adatok három független minta átlaga±SD, azonban az egyes
mérési pontokhoz tartozó szórások kiterjedése elenyésző az y tengely léptékéhez képest, így azok több esetben nem
észrevehetők az ábrán.

A mBCl-GSH konjugációt GST enzimek hozzáadásával katalizálni lehet (13. ábra), mivel
a kalibrációs egyenes (13. ábra, „SSA+GST”), illetve görbe (13. ábra, „Organellum
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izoláló puffer+GST”) meredeksége jelentősen nőtt GST hozzáadásának hatására.
Felmerülhet a kérdés, hogy a biológiai minták saját GST tartalma elegendő-e arra, hogy
külső GST hozzáadása nélkül is elvégezze a minták teljes GSH tartalmának konjugálását.
Teljes sejt homogenátum esetén csak a minta GSH tartalmának körülbelül 60%-a
konjugálodott mBCl-nal, és vált ezáltal a DTNB-s módszer számára mérhetetlenné (12.
ábra B panel). Ez jól mutatja, hogy a pontos méréshez elengedhetetlen a GST hozzáadása
a mintákhoz. Ez a megfigyelésünk összhangban van kutatócsoportunk korábbi, állati
szöveteken kapott eredményeivel (Lőrincz and Szarka 2017).
5.1.3. A monoklórbimán védő hatásának vizsgálata organellum izolálás során
A növényi stresszválaszok vizsgálata során fontos lehet, hogy az egyes
organellumokban miként változik a GSH mennyisége és redox státusza. A GSH
autooxidációja azonban fokozottan jelentkezhet az időigényes, 7,4-es pH-jú pufferekkel
végzett organellum izolálások során, így meghamisítva az eredményeket.
A fentiek alapján megvizsgáltuk, hogy Arabidopsis thaliana sejtekből történő organellum
izolálások során lehet-e védő szerepe a mBCl-nak. Mivel a GSH autooxidációja a
sejtfeltárást követően válik jelentőssé, ezért a sejtek feltárása után közvetlenül 1 mM
végkoncentrációjú mBCl-nal egészítettük ki az organellum izoláló puffert, annak
érdekében, hogy így konzerváljuk a minta redox állapotát.
Az mBCl hozzáadása minden vizsgált frakció esetén szignifikánsan nagyobb mérhető
GSH tartalmat eredményezett (14. ábra, A, B, C és D panelek). A védő hatás fokozottan
érvényesült az ER és a citoplazma frakciók esetében (14. ábra, C és D panel). Ennek
hátterében feltehetően az áll, hogy ezen frakciók izolálása körülbelül kétszer tovább tart,
mint a mitokondrium izolálás (14. ábra, B panel).
Ezen eredmények alapján mBCl hozzáadása nélkül jelentős mennyiségű GSH oxidálódik,
illetve bomlik az organellum izolálások során, amely az organellumok GSH tartalmának
precíz meghatározását lehetetlenné teszi. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mBCl
alkalmazása, a szükséges nagy térfogatok miatt jelentősen növeli a GSH meghatározás
költségeit, valamint a mBCl jelenléte a mintákban az esetleges egyéb méréseket
zavarhatja.
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14. ábra: A monoklórbimán (mBCl) védő szerepe organellum izolálás során. Arabidopsis thaliana sejtekből
organellumokat izoláltunk. A kezdeti teljes sejt homogenátum [A], a mitokondrium [B], az ER [C] és a citoplazma [D]
glutation tartalmát mBCl-HPLC módszerrel mértük („Minta”). Párhuzamos izolálásokat is végeztünk, amelyekben
közvetlenül a sejtek feltárását követően 1 mM végkoncentrációjú mBCl-t adtunk a homogenátumhoz („Minta+mBCl”).
A glutation mérési eredményeket a sejtek nedves tömegére (FW) [A], illetve az organellum frakciók fehérje tartalmára
normalizáltuk [B, C, D]. A feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD. *: szignifikáns
különbség (p<0,05) a „Mintához” képest.

5.1.4. A DTNB-GSH és mBCl-HPLC módszer összehasonlítása
A két glutation mérési módszer összehasonlítása érdekében Arabidopsis thaliana
szuszpenziós sejteket 100 µM butionin-szulfoximinnel (BSO) vagy 100 µM CdCl2-dal
kezeltünk, hogy a növényi stresszválaszok során is gyakran bekövetkező glutation
depléciót váltsunk ki. A két anyag eltérő módon fejti ki hatását: a BSO a γglutamilcisztein szintetáz inhibíciója révén gátolja a GSH de novo bioszintézisét, így
annak mennyisége a kezelés időtartama alatt lassabb ütemben csökken. A kadmium ezzel
szemben a GSH-nal szulfid-komplexet képez, valamint fitokelatinok bioszintézisét
indukálja, amely folyamatok a GSH gyors csökkenéséhez vezetnek. Ennek köszönhetően
a glutation szint jó biomarkere növényekben a nehézfém - kiemelten a kadmium szennyezésnek, amely egyre súlyosabb problémát jelent a Földön (Garg and Aggarwal
2011; Sun et al. 2005).
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A BSO és CdCl2 kezelést követően a sejtek glutation tartalmát 24 órán keresztül, mindkét
módszer segítségével követtük. A Cd szinte azonnal glutation depléciót okozott a kezelt
sejtekben, míg BSO kezelés hatására csak 9 óra alatt feleződött a kezdeti glutation
tartalom, jól tükrözve a Cd és a BSO hatásmechanizmusa közötti különbséget (15. ábra).

15. ábra: 100 µM BSO vagy CdCl2 kezelés hatására bekövetkező glutation depléció időbeni lefutása. Arabidopsis
thaliana sejteket 100 µM BSO-val [négyzet] vagy 100 µM CdCl2-vel [háromszög] kezeltünk. A celluláris glutation
változását mBCl-HPLC [A] és DTNB-GSH [B] módszerrel követtük, és a mérési eredményeket a sejtek nedves
tömegére (FW) normalizáltuk. A feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD.
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A kezdeti glutation tartalom felének elérésekor (a CdCl2 kezelés után 2 órával, a BSO
kezelés után 9 órával; 15. ábra) sejtorganellumokat izoláltunk. Az organellumok glutation
tartalmát mind mBCl-HPLC (16. ábra, A-C panel), mind DTNB-GSH módszerrel (16.
ábra, D-F panel) meghatároztuk. Az előző fejezetekben ismertetett tapasztalatok alapján
a mBCl-HPLC (16. ábra, A-C panel) módszerrel mért minták esetében az organellum
izolálást

úgy

végeztük,

hogy

közvetlenül

a

sejtfeltárást

követően

1

mM

végkoncentrációjú mBCl-t adtunk a homogenátumhoz.
A különböző stresszek hatására a glutation mennyisége organellumonként eltérő
mértékben változhat, ezért is fontos ezek precíz mérése. Jól mutatják ezt eredményeink
is, hiszen a BSO kezelés az ER és a citoplazma esetében nagyobb mértékű glutation
depléciót okozott, mint a CdCl2 kezelés (16. ábra, B, E és C, F panelek). A glutation
redox státusza is hasonló mintázatot mutatott, a BSO kezelt minták esetében az ER és a
citoplazma glutation tartalma nagyobb mértékben oxidálódott, mint a CdCl2 kezelt
minták esetében (16. ábra, B és C panelek).
A két módszert összehasonlítva kitűnik, hogy a DTNB-GSH módszerrel minden esetben
kisebb a mért glutation koncentráció a mintákban, mint a mBCl-HPLC módszer esetében
(12. ábra A vs. B; 15. ábra A vs. B; 16. ábra A-C vs. D-F). Ennek egyik lehetséges
magyarázata, hogy bizonyos mátrixkomponensek gátolhatják a reakcióban résztvevő GR
enzim működését. Erre megoldást jelenthet a minták kellő mértékű hígítása, amelyre
azonban alacsony glutation tartalmú minták esetében nem mindig van lehetőség (Lőrincz
2018; McGill and Jaeschke 2015). Ki kell emeljük azonban, hogy a glutation változás
tendenciái és arányai szinte teljes mértékben megegyeznek a két módszer esetében (15.
ábra, A vs. B panel), így a DTNB-GSH módszer jól használható ezek vizsgálatára teljes
sejt homogenátum mérése esetén. Meg kell még jegyezzük, hogy SSA-val tartósított
minták esetében a DTNB-GSH módszer csak akkor alkalmazható, hogyha a mintáinkat
mérés előtt vizsgálati pufferrel megfelelően hígítjuk, hogy azokat így semlegesítsük. Ez
azonban várhatóan alacsony glutation tartalmú minták mérését lehetetlenné teheti, így
célszerű ezt a glutation meghatározási módszert akkor alkalmazni, hogyha lehetőség van
a minták tartósítás nélküli, azonnali mérésére.
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16. ábra: 100 µM BSO-val vagy 100 µM CdCl2-vel kezelt Arabidopsis thaliana sejtek organellumainak glutation tartalma. Amikor a BSO vagy a CdCl2 kezelés hatására a kezdeti
glutation tartalom a felére csökkent (lásd: 15. ábra), a sejtekből organellumokat izoláltunk. A mitokondrium [A, D], az ER [B, E] és a citoplazma [C, F] glutation tartalmát mBCl-HPLC
[A-C] és DTNB-GSH [D-F] módszerrel is meghatároztuk. A mBCl-HPLC módszerrel mért minták esetében [A-C] 1 mM végkoncentrációjú mBCl-t adtunk a sejtekhez, közvetlenül azok
feltárását követően. A mérési eredményeket az egyes organellum frakciók fehérje tartalmára normalizáltuk, és az ábrán feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD.
A * és # a teljes glutation tartalom szignifikáns különbségét (p<0,05) jelzi a kontrollhoz (*) vagy a CdCl2 kezelt (#) mintához képest. A ° és ^ a glutation redox státuszának szignifikáns
különbségét (p<0,05) jelöli a kontrollhoz (°) vagy a CdCl2 (^) kezelt mintához képest.
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5.1.5. Áttekintés
Összhangban korábbi eredményekkel, kutatócsoportunk is kimutatta, hogy a
glutation mennyisége és redox státusza jó biomarkere a különböző biotikus (Czobor,
Hajdinák, and Szarka 2017) és abiotikus hatásokra bekövetkező oxidatív stressznek és a
nehézfém szennyezésnek (Hajdinák et al. 2018), ezért a glutation pontos mérése a
növényi válaszreakciók tanulmányozása során elengedhetetlen. Munkánk során két
glutation meghatározási eljárást, a DTNB-GSH és a mBCl-HPLC módszert hasonlítottuk
össze.
A DTNB-GSH módszer nagy áteresztőképességű és viszonylag olcsón kivitelezhető
glutation meghatározási eljárás. Eredményeink alapján, ha lehetőség van azonnali
mérésre, akkor jól alkalmazható teljes sejt homogenátumok glutation tartalmának gyors
meghatározására. SSA-val tartósított minták esetében csak akkor alkalmazható a
módszer, ha a mintákat megfelelő mértékben vizsgálati pufferrel hígítjuk, amely alacsony
glutation tartalmú minták esetében nem mindig lehetséges.
A mBCl-HPLC módszer lassabban és drágábban kivitelezhető mérési eljárás. Előnye
azonban, hogy a mBCl-nal konjugált glutation sötétben néhány napig stabil, ezért a
minták jól tárolhatók, ha nincs lehetőség azonnali mérésre (Noctor et al. 2011). Ki kell
még emelnünk, hogy GST hozzáadásával a módszer érzékenysége jelentősen javítható,
és a minták teljes GSH tartalmának konjugációja biztosítható. Eredményeink jól mutatják
továbbá, hogy az időigényes organellum izolálások során mBCl hozzáadásával a minták
glutation tartalmának jelentős része megvédhető az autooxidációtól és a bomlástól.
Ezek alapján azt javasoljuk, hogy növényi stresszválasz tanulmányozása esetén az
organellumok glutation tartalmának meghatározása úgy történjen, hogy a sejtek feltárását
követően azonnal 1 mM végkoncentrációjú mBCl-t adunk a lizátumhoz. Megfelelő
mintaelőkészítést követően a mBCl-GSH fluoreszcens addukt mennyisége HPLC
segítségével nagy érzékenységgel, automatizált módon meghatározható.
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5.2. Az akrolein mediátor szerepének vizsgálata a ferroptózis-szerű sejthalál
során
Emlőssejtekben az intracelluláris GSH depléciója, vagy a GPx4 gátlása révén
kiváltott nagyfokú lipidperoxidáció jellemző a ferroptózisra (lásd: 2.2.2. fejezet). Bár a
ferroptózis pontos molekuláris mechanizmusa még nem ismert, lehetséges, hogy a
lipidperoxidáció miatt bekövetkező membránkárosodás felelős a sejthalálért. Ezen kívül
a lipid alkoxil gyökök fragmentációja révén keletkező reaktív aldehidek, mint például a
4-hidroxinonenál és az akrolein is részt vehetnek a sejthalál kiváltásában, a fehérjék
karbonilálása és ezáltal funkciójuk megváltoztatása révén (Fearnhead, Vandenabeele, and
Berghe 2017; Hirschhorn and Stockwell 2019). A reaktív aldehidek ferroptózisban
betöltött szerepére utal, hogy a lipidperoxidáció toxikus metabolitjainak detoxifikálására
képes aldo-keto reduktáz 1C (AKR1C) enzimcsalád tagjait overexpresszáló sejtek
rezisztensek az erastin által kiváltott ferroptózisra (S. J. Dixon et al. 2014).
A Distéfano és munkatársai által leírt növényi ferroptózis-szerű sejthalálra is a GSH
depléciója, a citoplazmás ROS akkumulációja, és lipidperoxidáció jellemző (lásd:
2.2.3.3.). Növényekben a környezeti és biotikus stressz hatására a ROS és ennek
következtében a lipidperoxidok mennyisége megemelkedik, valamint a lipidperoxidok
bomlása révén reaktív aldehidek keletkeznek (Biswas and Mano 2016; Dangol et al. 2019;
Mano 2012). Az egyik ilyen lipidperoxid eredetű reaktív aldehid, az akrolein BY-2
dohány sejtekben GSH depléciót és ROS termelést indukál, aktiválja a kaszpáz-3-szerű
proteázokat, majd végül sejthalált okoz (Biswas and Mano 2016). Ezek az eredmények
nagyban hasonlítanak a hőkezelés hatására bekövetkező ferroptózis-szerű sejthalál során
megfigyeltekhez, így felmerült, hogy az akrolein mediátor szereppel bír. Ezért
megvizsgáltuk az ismert ferroptózis induktor, az RSL3 hatását növényi sejteken, és
összevetettük azt az akrolein hatásával, hogy tisztázzuk az akrolein esetleges szerepét a
ferroptózis-szerű sejthalálban.
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5.2.1. Az akrolein és RSL3 kezelés hatása Arabidopsis thaliana sejtek
életképességére
Négy napos Arabidopsis thaliana sejteket 400 µM akroleinnel vagy 5 µg/ml
(11,34 µM) RSL3-mal kezeltünk, ferroptózis inhibitorokkal együtt (ferrostatin-1,
liproxstatin-1, α-tokoferol, GSH és deferoxamin), illetve azok nélkül.
A sejtek életképességét kísérleteink során 6 órán keresztül követtük. Eredményeink
alapján az akrolein már 1,5 óra alatt szignifikánsan, a kezeletlen kontroll 25%-ára
csökkentette a sejtek életképességét, amely a vizsgált időtartam során később is
változatlan maradt (17. ábra, A panel). Az RSL3 csak 50% körüli életképesség csökkenést
okozott, azonban a sejtek életképessége ez esetben sem állt helyre (17. ábra, B panel).
Az Arabidopsis sejtek ismert ferroptózis inhibitorokkal, például ferrostatin-1-gyel,
deferoxaminnal, α-tokoferollal vagy GSH-nal történő egy órás előkezelésével mérsékelni
tudtuk az akrolein citotoxikus hatását (17. ábra, A panel). Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy egyik inhibitor sem volt képes a sejtek életképességét a kontroll szintjén tartani. Az
inhibitorok közül a GSH és az α-tokoferol bírt a legerősebb, míg a ferrostatin-1 a
leggyengébb, de még szignifikáns hatással. A liproxstatin-1-nek pozitív, de nem
szignifikáns hatása volt a sejtek életképességére.
A ferrostatin-1 és a GSH megvédte az Arabidopsis sejteket az RSL3 indukálta sejthaláltól
is (17. ábra, B panel). A kezelés kezdeti szakaszában a liproxstatin-1-nek és az αtokoferolnak csak nem szignifikáns pozitív hatása volt az RSL3 kezelt sejtek
életképességére, azonban a kezelés későbbi szakaszában ezek szignifikánssá váltak.
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17. ábra: Az akrolein (A panel) és RSL3 (B panel) citotoxikus hatásának összehasonlítása Arabidopsis thaliana
sejteken. A. thaliana szuszpenziós sejteket ferrostatin-1-gyel (szürke), liproxstatin-1-gyel (arany), α-tokoferollal
(sötétkék), GSH-nal (világoszöld), deferoxaminnal (sárga), karnozinnal (lila) vagy Z-VAD-FMK-val (sötétzöld) 1 órán
át előkezeltünk. Ezt követően a sejteket 400 µM akroleinnel (narancs, A panel), vagy 5 µg/ml (11,34 µM) RSL3-mal
(narancs, B panel) kezeltük. A jelzet időpontokban TTC-redukciós próbával meghatároztuk a sejtek életképességét. Az
akrolein (A panel) vagy RSL3 (B panel) hozzáadása előtt közvetlenül mérhető életképességét tekintettük 100%-nak. A
feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD. A * szignifikáns különbséget jelent a „400 µM
akroleinhez” (A panel) vagy „5 µg/ml RSL3-hoz” (B panel) képest. A # szignifikáns különbséget jelent a kontrollhoz
képest (A, B panelek) (p<0,05)

Eredményeink tehát azt mutatják, hogy ferroptózis inhibitorokkal előkezelve az
Arabidopsis sejteket, az akrolein citotoxikus hatása szignifikáns mértékben csökkenthető
(17. ábra, A panel). Ezek az adatok arra utalnak, hogy az akrolein által kiváltott
sejthalálban a ferroptózis-szerű sejthalál, legalább részben szerepet játszik. Ezt támogatja,
hogy az ismert ferroptózis induktor, az RSL3 esetében is hasonló inhibitor profilt
kaptunk, mint az akrolein esetében (17. ábra, B panel). Ugyanakkor érdekes különbség a
két sejthalál induktor között, hogy a membránpermeábilis vaskelátor, a deferoxamin csak
az akrolein kezelés esetén volt pozitív hatással a sejtek életképességére (17. ábra, A és B
panel). A deferoxamin különböző ferroptózis induktorokkal szembeni eltérő védő hatása
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azonban nem példa nélküli: Dächert és munkatársai leírták Jurkat és Molt-4 sejtek
esetében is, hogy a deferoxamin az RSL3 kiváltotta sejthalált szignifikánsan csökkenti,
míg az erastin által kiváltottat nem (Dächert et al. 2016). Ezen kívül a deferoxamin védő
hatása sejtvonaltól függően érvényesül (Pan et al. 2019). Mivel növényi sejtek esetében
az RSL3 hatását más kutatócsoport még nem vizsgálta, lehetséges, hogy esetünkben is
hasonló, sejtvonal, vagy induktor specifikus jelenséggel állunk szemben.
Az akrolein egy lipidperoxid eredetű reaktív karbonilvegyület, és a reaktív
karbonilvegyület kötő dipeptidről, a karnozinról már korábban leírásra került, hogy kivédi
az akrolein által kiváltott sejthalált (Biswas and Mano 2015, 2016). Ezekkel az
eredményekkel összhangban, a mi kísérleteink során is szignifikáns pozitív hatással volt
a karnozin az akroleinnel kezelt sejtek életképességére (17. ábra, A panel), ráadásul az
RSL3-mal kezelt sejtek esetében ez a pozitív hatás még erőteljesebb volt (17. ábra, B
panel). Ezen eredmények alapján azt feltételezhetjük, hogy mindkét sejthalál induktor
hasonló úton fejti ki citotoxikus hatását. A karnozin védő hatása az RSL3 kezelés során
felveti továbbá, hogy a reaktív karbonilvegyületek, köztük az akrolein szerepet játszanak
az RSL3 által kiváltott, feltehetően ferroptózis-szerű sejthalálban. Meg kell jegyezzük,
hogy az RSL3 emlőssejtekben a GPx4 szelektív inhibitora (W. S. Yang et al. 2014), ezért
valószínűsíthető, hogy növényekben is sokkal célzottabban fejti ki hatását, mint az
akrolein. Ez állhat a hátterében annak, hogy kísérleteink során a karnozin kisebb
hatékonysággal védte ki az akrolein kezelés által kiváltott sejthalált, mint az RSL3 által
okozottat (17. ábra A és B panel).
Ismert, hogy az akrolein a kaszpáz-1- és -3-szerű proteázok aktivátora (Biswas and Mano
2015, 2016), ezért a membránpermeábilis, általános kaszpáz inhibitor Z-VAD-FMK
esetleges sejthalál gátló hatását is vizsgáltuk. A Z-VAD-FMK akrolein kezelés esetében
csak mérsékelni tudta a sejthalált, azonban RSL3 esetében szinte teljesen kivédte azt (17.
ábra, A és B panel). Eredményeink összhangban vannak Distéfano és munkatársai
eredményével, akik korábbi kísérletekhez hasonlóan azt találták, hogy a hőstressz által
kiváltott

ferroptózis-szerű

sejthalál

a

kaszpáz-szerű

aktivitás

inhibíciójával

felfüggeszthető (Distéfano et al. 2017; Qu et al. 2009; Rosa A. Vacca et al. 2007).
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5.2.2. Az akrolein és RSL3 kezelés hatása a ROS termelésre és a lipidperoxidációra
A lipidperoxidáció és a ROS termelés kiemelten fontos szerepet játszik a
ferroptózis iniciálásában (Distéfano et al. 2017; S. J. Dixon et al. 2012). Ezért az RSL3
által kiváltott sejthalál mechanizmusának jobb megértéséhez, valamint az akrolein és a
ferroptózis-szerű sejthalál kapcsolatának tisztázásához mindenképpen szükséges a
lipidperoxidáció és a ROS termelés mértékének meghatározása is.

18. ábra: Az akrolein (A panel) és RSL3 (B panel) kezelés hatása a ROS termelésre Arabidopsis thaliana
szuszpenziós sejtekben. A. thaliana szuszpenziós sejteket ferrostatin-1-gyel (szürke), liproxstatin-1-gyel (arany), αtokoferollal (sötétkék), GSH-nal (világoszöld), deferoxaminnal (sárga), karnozinnal (lila) vagy Z-VAD-FMK-val
(sötétzöld) 1 órán át előkezeltünk. Ezt követően a sejteket 400 µM akroleinnel (narancs, A panel), vagy 5 µg/ml (11,34
µM) RSL3-mal (narancs, B panel) kezeltük 3 órán át. A ROS mennyiségét H2DCFDA fluoreszcencia mérés
segítségével határoztuk meg. A feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD. A * szignifikáns
különbséget jelent a „400 µM akroleinhez” (A panel) vagy „5 µg/ml RSL3-hoz” (B panel) képest. A # szignifikáns
különbséget jelent a kontrollhoz képest (A, B panelek) (p<0,05)
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19. ábra: Az akrolein (A panel) és RSL3 (B panel) kezelés hatása a lipidperoxidok képződésére Arabidopsis
thaliana szuszpenziós sejtekben. A. thaliana szuszpenziós sejteket ferrostatin-1-gyel (szürke), liproxstatin-1-gyel
(arany), α-tokoferollal (sötétkék), GSH-nal (világoszöld), deferoxaminnal (sárga), karnozinnal (lila) vagy Z-VADFMK-val (sötétzöld) 1 órán át előkezeltünk. Ezt követően a sejteket 400 µM akroleinnel (narancs, A panel), vagy 5
µg/ml (11,34 µM) RSL3-mal (narancs, B panel) kezeltük 3 órán át. A lipidperoxidációt TBARS teszt segítségével
becsültük, és a mérési eredményeket sejtek nedves tömegére (FW) normalizáltuk. A feltüntetett adatok legalább három
biológiai párhuzamos átlaga±SD. A * szignifikáns különbséget jelent a „400 µM akroleinhez” (A panel) vagy „5 µg/ml
RSL3-hoz” (B panel) képest. A # szignifikáns különbséget jelent a kontrollhoz képest (A, B panelek) (p<0,05)

Akrolein kezelés során mind a H2DCFDA-val mérhető ROS, mind a lipidperoxidok
mennyisége szignifikánsan megnőtt. Azonban a sejtek ferrostatin-1-gyel, liproxstatin-1gyel, α-tokoferollal, GSH-nal, deferoxaminnal, karnozinnal, vagy Z-VAD-FMK-val
történő előkezelése mind a ROS mind a lipidperoxidok mennyiségét szignifikánsan
csökkentette (18. ábra, 19. ábra, A panel). Ezzel szemben RSL3 kezelés hatására nem
figyeltünk meg fokozott ROS termelést (18. ábra, B panel), azonban a lipidperoxidok
mennyisége hasonló mértékben megnőtt, mint az akrolein kezelt sejtek esetében (19. ábra,
B panel). Ferrostatin-1-gyel, liproxstatin-1-gyel, α-tokoferollal és karnozinnal előkezelve
a sejteket teljesen megakadályozható volt a lipidperoxidáció. A deferoxamin szintén
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szignifikáns védőhatást mutatott, azonban nem volt képes a lipidperoxidáció mértékét a
kontroll szintjére csökkenteni (19. ábra, B panel).
5.2.3. Az akrolein és RSL3 kezelés hatása a glutation szintre
A glutation kritikus szerepet játszik a ferroptózis bekövetkezésében, valamint
mennyisége jó indikátora az oxidatív stressz mértékének (Noctor et al. 2012; Zsigmond
et al. 2011). Ezért meghatároztuk az akrolein és RSL3 kezelés hatására bekövetkező
glutation szint változást is. A minták teljes glutation tartalmát mértük, emiatt az
eredmények bemutatása és értékelése során a glutation szint vonatkozásában a GSH
rövidítést nem használom.

20. ábra: Az akrolein (A panel) és RSL3 (B panel) kezelés hatása a glutation szintre Arabidopsis thaliana
szuszpenziós sejtekben. A. thaliana szuszpenziós sejteket ferrostatin-1-gyel (szürke), liproxstatin-1-gyel (arany), αtokoferollal (sötétkék), GSH-nal (világoszöld), deferoxaminnal (sárga), karnozinnal (lila) vagy Z-VAD-FMK-val
(sötétzöld) 1 órán át előkezeltünk. Ezt követően a sejteket 400 µM akroleinnel (narancs, A panel), vagy 5 µg/ml (11,34
µM) RSL3-mal (narancs, B panel) kezeltük 3 órán át. A minták glutation koncentrációját DTNB-GSH módszerrel
határoztuk meg, és a mérési eredményeket a sejtek nedves tömegére (FW) normalizáltuk. A feltüntetett adatok legalább
három biológiai párhuzamos átlaga±SD. A * szignifikáns különbséget jelent a „400 µM akroleinhez” (A panel) vagy
„5 µg/ml RSL3-hoz” (B panel) képest. A # szignifikáns különbséget jelent a kontrollhoz képest (A, B panelek) (p<0,05)
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Biswas és Mano eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy akrolein kezelés
hatására a celluláris glutation depletálódik (20. ábra, A panel) (Biswas and Mano 2016),
és ezen a GSH kivételével egyik ferroptózis inhibitor hozzáadása sem segített. Saját és
más kutatócsoportok korábbi eredményei is azt mutatják, hogy a vizsgált ferroptózis
inhibitorok nem a glutation szint stabilizálása révén fejtik ki gátló hatásukat, így a
dolgozatomban bemutatott eredményeink ezekkel összhangban vannak (Hao et al. 2018;
Lőrincz et al. 2015). Emlőssejtekben az RSL3 a GPx4 inhibitora, és nem befolyásolja a
celluláris glutation mennyiségét (W. S. Yang et al. 2014). Ehhez hasonlóan, az RSL3
kezelés növényi sejtekben sem változtatta meg a glutation mennyiségét (20. ábra, B
panel) és nem váltott ki fokozott ROS termelést sem (18. ábra, B panel).
Az akrolein által kiváltott fokozott ROS képződés mögött a celluláris glutation szint
csökkenése állhat (20. ábra, A panel). Ezt támogatja, hogy GSH-nal előkezelve a sejteket,
az akrolein kezelés során nem mérhető fokozott ROS termelés (18. ábra, A panel),
azonban a lipidperoxidáció mértéke szignifikánsan megemelkedik (19. ábra, A panel), az
RSL3 kezelés hatásához nagyon hasonló körülményeket teremtve (18. ábra, 19. ábra és
20. ábra, B panelek).
5.2.4. Az akrolein és RSL3 kezelés hatása a kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitására
Az akrolein ismert aktivátora a kaszpáz-3-szerű proteázoknak (Biswas and Mano
2016), valamint eredményeink alapján a kaszpáz inhibitor Z-VAD-FMK képes mind az
akrolein, mind az RSL3 által kiváltott sejthalál gátlására (17. ábra). Ezért megvizsgáltuk,
hogy akroleinnel vagy RSL3-mal kezelve az Arabidopsis sejteket, hogyan változik a
kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitása.
Tekintettel az akrolein által kiváltott gyors sejtpusztulásra, akrolein kezelés esetén a
kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitását nem csak 3, hanem 1,5 óra inkubációt követően is
mértük (21. ábra, A panel).
Mindkét kezelés hatására a kaszpáz-3-szerű proteázok aktivitásának szignifikáns
növekedését tapasztaltuk (21. ábra). Az aktivitás megemelkedése azonban GSH-nal vagy
ferrostatin-1-gyel előkezelve a sejteket megakadályozható volt. A két vizsgált inhibitor
közül a GSH mutatott erősebb védő hatást az aktiváció ellen.
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21. ábra: Az akrolein (A panel) és RSL3 (B panel) kezelés hatása a kaszpáz-3-szerű proteáz aktivitásra
Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtekben. A. thaliana szuszpenziós sejteket 1 µM ferrostatin-1-gyel vagy 1 mM
GSH-nal 1 órán át elkőkezeltünk. Ezt követően a sejteket 400 µM akroleinnel (A panel), vagy 5 µg/ml (11,34 µM)
RSL3-mal (B panel) kezeltük 3 órán át. A kaszpáz-3-szerű proteáz aktivitást az AMC fluoreszcenciájának mérése révén
határoztuk meg. A feltüntetett adatok legalább három biológiai párhuzamos átlaga±SD. A * szignifikáns különbséget
jelent a „400 µM akroleinhez” (A panel) vagy „5 µg/ml RSL3-hoz” (B panel) képest. A # szignifikáns különbséget
jelent a kontrollhoz képest (A, B panelek) (p<0,05)

Kísérleteinkkel tehát megerősítettük Biswas és Mano korábbi eredményeit az akrolein
kaszpáz-3-szerű proteázokra gyakorolt aktivátor hatását illetően (21. ábra, A panel)
(Biswas and Mano 2016). A Z-VAD-FMK akrolein és RSL3 kezelés esetén mutatott védő
hatása (17. ábra), az a tény, hogy a hőkezelés hatására bekövetkező ferroptózis-szerű
sejthalál a kaszpáz-3-szerű proteázok gátlása révén felfüggeszthető (Distéfano et al.
2017), és az az eredményünk, hogy RSL3 kezelés hatására is a kaszpáz-3-szerű proteázok
aktivációja következik be (21. ábra, B panel), arra utalnak, hogy a kaszpáz-3-szerű
aktivitás mind az RSL3, mind a hőstressz által kiváltott ferroptózis-szerű sejthalálban
fontos szerepet játszik.
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5.2.5. Áttekintés
Az Arabidopsis thaliana sejteket ferroptózis inhibitorokkal, akrolein-kötő
karnozinnal, vagy a kaszpáz inhibitor Z-VAD-FMK-val előkezelve, az akrolein kezelés
hatására bekövetkező ROS termelődés és lipidperoxidáció mértéke szignifikánsan
csökkenthető volt, valamint a sejtek életképessége szignifikánsan növekedett. Ezek a
megfigyeléseink megerősítik hipotézisünket, miszerint az akrolein által kiváltott
sejthalálban szerepet játszik a ferroptózis-szerű sejthalál. Azonban, szemben az
emlőssejtek kaszpáz-független ferroptózisával (S. J. Dixon et al. 2012), a növényi
ferroptózis-szerű sejthalál minden jel szerint kaszpáz-szerű proteázfüggő folyamat.
Természetesen mind a növények, mind az emlőssejtek esetében még hosszú út áll
előttünk, hogy a két sejthalál pontos mechanizmusait felderítsük, és azok alapján további
párhuzamokat vagy különbségeket találjunk.
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5.3. Genetikai

polimorfizmusok

hatásának

vizsgálata

autoimmun

betegségek ciklofoszfamid terápiájára
A ciklofoszfamid az egyik legszélesebb körben alkalmazott kemoterápiás és
immunszupresszív szer (lásd: 2.3.4. fejezet) A gyógyszer több évtizedes klinikai
alkalmazása során jelentős interindividuális különbségeket figyeltek meg a terápia
hatásosságában. Lehetséges, hogy ezek mögött a különbségek mögött a páciensek eltérő
genotípusa áll, hiszen a ciklofoszfamid biotranszformációjában résztvevő enzimek
közismerten nagyon polimorfok, és számos allélváltozat jelentős hatással van az adott
enzim aktivitására.
Munkánk során a ciklofoszfamid bioaktivációjában és eliminációjában szerepet játszó
egyes enzimek (10. ábra) polimorfizmusait vizsgáltuk, és kapcsolatot kerestünk a
ciklofoszfamid kezelésre adott pozitív reakció és a genotípus között. Vizsgáltuk továbbá,
hogy a vér glutation szintje miként változik ciklofoszfamid kezelés hatására és van-e
különbség a kezelésre reagáló és nem reagáló páciensek glutation szintje vagy egyéb
biológiai jellemzői között.
5.3.1. A kutatásba bevont páciensek jellemzői
Vizsgálatunkba

33,

különböző

autoimmun

kórképek

miatt

intravénás

ciklofoszfamid (CYC) kezelésben részesülő, kaukázusi beteget vontunk be (4. táblázat).
A páciensek közül 29 (87,9%) nő volt, azonban a vizsgálati csoportunk férfi/nő aránya
megfelel az irodalmi adatoknak, mivel az autoimmun betegek túlnyomó többsége nő
(Fairweather, Frisancho-Kiss, and Rose 2008). A vizsgálati csoport átlagéletkora 51±15
év volt. A páciensek 1-8 alkalommal kaptak CYC kezelést (átlag±SD: 3,03±2,44),
klinikai sztenderd protokollok alapján kiszámított 0,5-1,6 g (átlag±SD: 1,18±0,31 g)
közötti esetenkénti adagokban. A kumulatív CYC dózis a kezelés teljes időtartamára
vonatkozóan 3,66±3,42 g volt. A kezelésre 14 páciens (42,42%) reagált (lásd: 4.2.1
fejezet).
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Klinikai jellemzők (n=33)
Nem, n
Etnikum, kaukázusi, [%] (n)
Kor a mintagyűjtéskor, átlag ±SD

29 nő / 4 férfi
100,00 (33)
50,81±15,24 [24-82]

Kezelés
Kumulatív CYC dózis, átlag±SD [g]
CYC kezelési alkalmak, átlag±SD
Reakció a CYC kezelésre, [%] (n)

3,66±3,42 [0,5-12,6]
3,03±2,44 [1-8]
42,42% (14)

Biológiai jellemzők
Vörösvértest süllyedés, átlag ±SD [mm/h]
C-reaktív protein, átlag ±SD [mg/l]

26,84±17,17 [4-67]
8,43±7,14 [1,15-34,12]

Betegségek
ANCA-asszociált vasculitis, [%] (n)
Nagyér vasculits, [%] (n)
Szisztémás sclerosis, [%] (n)
Intersticiális tüdőbetegség, [%] (n)
Szisztémás lupus erythematosus, [%] (n)
Retroperitoneális fibrózis, [%] (n)
Dermatomyositis, [%] (n)
Szarkoidózis, [%] (n)

18,18 (6)
3,03 (1)
27,27 (9)
12,12 (4)
21,21 (7)
6,06 (2)
6,06 (2)
6,06 (2)

4. táblázat: A páciensek jellemzői és a ciklofoszfamid (CYC) kezelés kimenetele. Vizsgálatunkba 33, különböző
autoimmun betegségek miatt intravénás CYC kezelésében részesülő pácienst vontunk be. A szögletes zárójelben lévő
adatok az adott jellemző terjedelmét adják meg a vizsgált populációban.

5.3.2. Allélfrekvenciák
A vizsgálati csoport genotipizálását allélspecifikus PCR-rel végeztük. A vizsgált
CYP2B6, CYP3A4 és GSTP1 allélváltozatok esetén a vad típusú, heterozigóta, és
homozigóta variáns pácienseket is el tudtuk különíteni, azonban GSTM1 és GSTT1
deléciós variánsokat csak homozigóta formában tudtuk kimutatni.
Korábbi kutatások eredményeivel összhangban (Ekhart et al. 2008; Ekins et al. 1999),
nem találtunk olyan pácienst, aki hordozná a vizsgált CYP3A4 SNP-ket (5. táblázat).
Ezzel szemben, a CYP2B6 Q172H és K26R SNP-k esetében vad típusú, heterozigóta és
homozigóta variáns pácienseket is találtunk a vizsgálati csoportunkban (5. táblázat). A
Q172H allélfrekvenciája 11%, míg a K262R-é 33% volt, amely értékek hasonlóak a
korábbi tanulmányokban kapott eredményekhez (Ekhart et al. 2008; Labib et al. 2016;
Tomaz et al. 2015; H. C. Yang et al. 2016).
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A vizsgálatba bevont mindhárom GST gén esetében találtunk vad típusú és variáns
pácienseket is (5. táblázat). Az allélfrekvenciák ezek esetében is hasonlónak adódtak,
mint amilyeneket korábbi tanulmányok kaukázusiak esetében leírtak (Arruda et al. 1998;
Audemard-Verger et al. 2016; Ekhart et al. 2008; Harrison et al. 1997).

CYP3A4*2
(S222P)
CYP3A4*1B
(-289A→G)
CYP3A4*3
(M445T)
CYP2B6
(Q172H)
CYP2B6
(K262R)
GSTM1
(deléció)
GSTP1
(I105V)
GSTT1
(deléció)

VT reagált/összes
hordozó [n], (%)

Heterozigóta
variáns
reagált/összes
hordozó [n], (%)

Homozigóta
variáns
reagált/összes
hordozó [n], (%)

p

14/33 (42,42%)

—

—

N/A

14/33 (42,42%)

—

—

N/A

14/33 (42,42%)

—

—

N/A

12/27 (44,44%)

2/5 (40%)

0/1 (0%)

0,62

4/14 (28,57%)

9/16 (56,25%)

1/3 (33%)

0,12

7/16 (43,75%)

N/A1

7/17 (41,17%)

0,88

3/14 (21,42%)

8/13 (61,53%)

3/6 (50%)

0,03*

9/24 (37,5%)

N/A1

4/8 (50%)

0,41

5. táblázat: A ciklofoszfamid terápiára való reakció és a CYP3A4, CYP2B6, GSTM1, GSTP1 és GSTT1
polimorfizmusok összefüggése. Csak a GSP1 I105V esetében találtunk szignifikáns (p<0,05) összefüggést a genotípus
és a terápiára való reakció között. * A feltüntetett p-érték egy domináns genetikai hatást feltételező post-hoc analízis
eredménye. 1 A GSTM1 és GSTT1 deléciós variánsok csak homozigóta formában voltak kimutathatók.

A vizsgálati csoportban elő nem forduló CYP3A4 allélváltozatokat (-289A→G, S222P,
M445T) munkánk során nem vizsgáltuk tovább. A CYP2B6 SNP-k (Q172H és K262R),
és a GSTM1 és GSTT1 deléciós allélváltozatok, valamint a CYC kezelésre való reakció
között nem találtunk összefüggést (5. táblázat). A CYP2B6 Q172H és K262R esetében a
homozigóta variáns páciensek alacsony száma miatt, a heterozigótákat vetettük össze a
vad típusú páciensekkel.
A GSTP1 I105V esetében összefüggést találtunk a genotípus, és a CYC kezelésre való
pozitív reakció között (5. táblázat). Eredményeink az mutatják, hogy azok a páciensek,
akik legalább egy példányban hordozzák a variáns I105V allélt, szignifikánsan nagyobb
arányban reagálnak a kezelésre. Mivel a GSTP1 csak homodimer formában aktív (Fabrini
et al. 2009; Gildenhuys et al. 2010), ezért a heterozigóta páciensekben az enzimek csak
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egynegyedénél várható teljes aktivitás. Ezen meggondolás, valamint a homozigóta
variáns páciensek kis száma miatt, korábbi publikációkhoz hasonlóan (Audemard-Verger
et al. 2016; Debes et al. 2004; Helzlsouer et al. 1998; Lavigne et al. 1997; Lecomte et al.
2006) a homozigóta variáns és heterozigóta pácienseket egy csoportba soroltuk, és ezt a
közös csoportot hasonlítottuk a vad típusú páciensekhez.
A GSTP1 főszerepet játszik a 4-hidroxiciklofoszfamid detoxifikációjában (10. ábra) a
maga 1,9 mM-os KM és 35,1 nmol/perc/mg fehérje Vmax értékével (Dirven, van Ommen,
and van Bladeren 1994). Ez utóbbi érték kifejezetten magas, három és félszerese a
GSTA1 és GSTM1 Vmax értékénének, jól mutatja a GSTP1 kiemelt szerepét a CYC
detoxifikálásában. A GSTP1 I105V variáns izoforma a vad típusúnál (VT) szignifikánsan
alacsonyabb konjugációs aktivitással jellemezhető (Marsh and McLeod 2004; N. Pinto,
Ludeman, and Dolan 2009; Sailaja et al. 2010; Shen et al. 2014), amely hosszabb ideig
tartó és magasabb terápiás CYC dózist eredményezhet. Adataink tehát azt mutatják, hogy
a GSTP1 csökkent aktivitása állhat a terápia során tapasztalt magasabb reagálási arány
mögött.
Meg kell jegyezzük, hogy az allélfrekvenciákat, és eredményeinket torzíthatja a kutatásba
bevont limitált számú páciens, illetve az a tény, hogy mindegyiküket valamilyen
autoimmun betegséggel diagnosztizálták és legnagyobb részük nő volt. Eredményeink
azonban összhangban állnak korábbi kutatásokkal. Számos tanulmány talált már
összefüggést a GSTP1 I105V polimorfizmus és a ciklofoszfamid-alapú kemoterápia
fokozott hatásossága között mell- és más rákos megbetegedések esetén (Islam et al. 2015;
N. Pinto, Ludeman, and Dolan 2009). A variáns allélt heterozigóta vagy homozigóta
formában hordozó páciensek esetén többek között magasabb túlélési, és csökkent
visszaesési arányt figyeltek meg (Dasgupta et al. 2003; Hohaus et al. 2005; Islam et al.
2015; N. Pinto, Ludeman, and Dolan 2009; Stanulla et al. 2000; Sweeney et al. 2000).
A csökkent detoxifikációs kapacitás miatt a GSTP1 I105V polimorfizmusnak negatív
hatásai is lehetnek. Zhong és munkatársai az olyan CYC-el kezelt lupus erythematosusos betegekben, akik legalább egy példányban hordozták a variáns allélt, a myelo- és
gastrointesztinális toxicitás fokozott kockázatáról számoltak be (Zhong et al. 2006). Egy
másik tanulmány azt találta, hogy a GSTP1 I105V legalább egy példányban való
hordozása szignifikánsan növeli a citotoxikus kemoterápia hatására bekövetkező akut
myeloid leukémia kialakulásának kockázatát (Allan et al. 2001).
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Vannak azonban tanulmányok, amelyek a GSTP1 I105V-nak semmilyen hatását nem
találták a CYC terápiára (Ekhart et al. 2008), míg másokban a variáns allélt hordozó
páciensek nem szignifikáns trendet mutattak a csökkent remisszió irányába (AudemardVerger et al. 2016). Ezek alapján úgy tűnik, hogy a vizsgálati csoportok nagysága, a
páciensek etnikuma és betegsége nagyban befolyásolhatja a GSTP1 I105V hatásaival
kapcsolatos eredményeket (Islam et al. 2015).
5.3.3. A ciklofoszfamid terápia hatása a vér glutation szintjére
A CYC dózis beállítása után egészségügyi szakemberek vérmintát vettek
közvetlenül a kezelés előtt és 8 órával azt követően a páciensektől, hogy a vér glutation
(GSH) szintjének esetleges megváltozását követni tudjuk. Monoklórbimán-HPLC

módszer segítségével mértük mind a plazma, mind az eritrociták GSH tartalmát. Ahogy
arra korábbi tanulmányok alapján is számítani lehetett (van ‘t Erve et al. 2013; ChungShi Yang et al. 1995; Michelet et al. 1995), a plazma GSH tartalma jelentősen
alacsonyabb volt, mint az eritrocitáké (6. táblázat). A kezelés előtti és az azt követő GSH
szinteket Wilcoxon-próbával hasonlítottuk össze, és adataink alapján egyik frakcióban
sem változott meg szignifikánsan a GSH mennyisége a kezelés hatására (6. táblázat).
Eredményeink alapján az eritrocita mintákban kellően magas volt a GSH koncentráció
ahhoz, hogy az ne legyen a konjugáció limitáló szubsztrátja. Átlagosan 2200 µmol/(liter
ertirocita) GSH koncentrációt mértünk a mintáinkból, míg a humán eritrocita GST pool
GSH-ra vonatkoztatott KM értéke mindössze 110 µM körüli (Bocedi et al. 2016).
Korábban már leírásra került, hogy eritrocitákban a GST izoformák közül szinte csak a
P1 található meg (Dessi et al. 2012). Meg kell még jegyeznünk, hogy a plazmában nincs
mérhető GST aktivitás, és az eritrocitákat tartják a 4-hidroxiciklofoszfamid fő
szállítójának a keringésben (Bocedi et al. 2016; Fabrini et al. 2012; Highley et al. 1996,
1997; de Jonge et al. 2005). Ezen megfontolások alapján összehasonlítottuk a GSTP1
I105V allélt legalább egy példányban hordozó páciensek eritrocita GSH tartalmát a vad
típusú páciensekével. Nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport között,
amelyből arra következtethetünk, hogy ez a polimorfizmus nem befolyásolja az
eritrociták GSH tartalmát, és a CYC kezelés a vad típusú, normális GST aktivitással
rendelkező páciensek esetében sem változtatja meg szignifikánsan az eritrociták GSH
szintjét (6. táblázat).
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Minden páciens p*
Plazma GSH
kezelés előtt,
átlag ± SD
Plazma GSH 8
órával kezelés
után, átlag ± SD

[µM]

0,47 ± 0,56

GSTP1 I105V
hordozó

p**

—

—

—

—

—

—

VT GSTP1-re

0,68
[µM]

0,64 ± 0,82

Eritrocita GSH
kezelés előtt,
átlag ± SD

[µmol/l
2285,50 ± 1822,34
eritrocita]

Eritrocita GSH 8
órával kezelés
után, átlag ± SD

[µmol/l
2472,80 ± 2235,55
eritrocita]

2172,56 ± 1519,79 2271,03 ± 2069,04 0,90

0,73
2334,50 ± 2076,64 2853,45 ± 2421,49 1,00

6. táblázat: 33 páciens plazma és eritrocita glutation tartalma, közvetlenül ciklofoszfamid kezelés előtt, és 8
órával azt követően. A kezelés hatására nem találtunk szignifikáns változást a glutation szintben. *: a feltüntetett pértékek minden páciens kezelés előtti és 8 órával azt követő glutation szintjének összehasonlításából származnak. **:
a feltüntetett p-értékek a GSTP1-re vad típusú és GSTP1 I105V allélt legalább egy példányban hordozó páciensek
eritrocita glutation tartalmának összehasonlításából származnak.

Az eritrociták GSH szintjére kapott eredményeink tehát támogatják azt a hipotézisünket,
hogy a GSTP1 I105V variáns allélt legalább egy példányban hordozó páciensek esetében
tapasztalt, CYC kezelésre való nagyobb arányú reakció hátterében a GSTP1 I105V (mind
homozigóta, mind heterozigóta formában) csökkent aktivitása állhat.
5.3.4. Összefüggés további biológiai paraméterek és a ciklofoszfamid terápiára való
reakció között
A kezelésre reagáló és nem reagáló páciensek további biológiai paramétereit is
összehasonlítottuk (7. táblázat). A CYC kezelés előtt néhány nappal vett vérminták
adataiból a vörösvértest süllyedést és a C-reaktív protein szinteket hasonlítottuk össze.
Azért erre a két paraméterre esett a választásunk, mert a kutatásba többféle autoimmun
betegséggel diagnosztizált pácienst is bevontunk (4. táblázat), és ez a két érték mindegyik
betegség esetében alkalmas az aktivitás jelzésére. Az adatok elemzése során néhány nem
szignifikáns tendenciát találtunk: a kezelésre reagáló páciensek vörösvértest süllyedése
(p=0,15) és C-reaktív protein szintje alacsonyabb (p=0,08) volt, mint a kezelésre nem
reagálóké, valamint a reagáló páciensek alacsonyabb kumulatív dózist kaptak, mint a nem
reagálók (p=0,10) (7. táblázat). Ezeket a jelenségeket azonban nagyobb populáción
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tovább kell vizsgálni. Összehasonlítottuk továbbá a kezelésre reagáló páciensek korát is
a nem reagálókéval, azonban ez esetben sem találtunk szignifikáns különbséget.

Kor
Vörösvértest süllyedés, [mm/h]
C-reaktív protein, [mg/l]
Kumulatív CYC dózis [g]

CYC kezelésre
reagált, átlag ± SD
49,21 ± 19,06
21,28 ± 13,28
5,05 ± 3,34
2,87 ± 3,12

CYC kezelésre nem
reagált, átlag ± SD
52,05 ± 11,93
31,16 ± 18,90
10,70 ± 8,48
4,47 ± 3,57

p
0,54
0,15
0,08
0,10

7. táblázat: A ciklofoszfamid (CYC) kezelésre reagált és nem reagált páciensek jellemzőinek összehasonlítása.
33 páciens adatait hasonlítottuk össze, és nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport között.

5.3.5. Áttekintés
A fejezetben bemutatott eredmények alapján tehát azok a páciensek, akik legalább
egy példányban hordozzák a csökkent aktivitású GSTP1 I105V allélt szignifikánsan
magasabb arányban reagáltak a CYC kezelésre, mint a vad típusú enzimet hordozó
társaik.
Tekintve, hogy az eritrocitákban a GST izoformák közül szinte kizárólag a P1 fordul elő
és, hogy a 4-hidroxiciklofoszfamid fő szállítói az eritrociták, valószínűsíthető, hogy a
meggyengült

detoxifikációs

reakció

eredményeképp

nagyobb

mennyiségű

4-

hidroxiciklofoszfamid jut el a sejtekbe, amely a terápia hatásosságát fokozhatja.
Hipotézisünket támogatja, hogy adataink alapján a CYC kezelés hatására nem változik
meg szignifikánsan az eritrociták GSH tartalma, amelyből arra következtethetünk, hogy
a GSH nem limitáló szubsztrátja a konjugációnak.
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6. Összefoglalás
A glutation a legtöbb aerob élőlényben megtalálható nukleofil tripeptid, amely
számos biokémiai reakcióban részt vesz. Ilyen például a nehézfémionokkal, valamint az
endogén és exogén eredetű elektrofilekkel szembeni védekezés, a redox szignalizáció
vagy a gyógyszerek biotranszformációja.
A glutation mennyisége és redox állapota jó biomarkere számos folyamatnak, ezért
pontos mérése elengedhetetlen ezek tanulmányozásához. Munkánkat azzal kezdtük, hogy
Arabidopsis thaliana szuszpenziós sejtkultúrákon olyan bioanalitikai módszert
kerestünk, amellyel mintáink glutation tartalma pontosan meghatározható, és az
időigényes sejtorganellum izolálások során is biztosított a glutation autooxidációval és
bomlással szembeni védelme. Kísérleteink során két módszert vetettünk össze: a DTNBGSH és a mBCl-HPLC módszert. Eredményeink alapján a gyors, viszonylag olcsó és
nagy

áteresztőképességű

DTNB-GSH

módszer

jól

alkalmazható

teljes

sejt

homogenátumok glutation tartalmának meghatározására, ha lehetőség van azonnali
mérésre. Ugyanakkor problémát jelent a módszerrel kapcsolatban, hogy a glutation redox
státuszának

meghatározása

körülményes,

amely

nagyban

csökkenti

az

áteresztőképességet. Ezzel szemben a mBCl-HPLC módszer drágább, és időigényesebb,
mind a mintaelőkészítés, mind a mérés tekintetében, azonban nagy előnye, hogy a mBClGSH konjugátumok néhány napig sötétben eltarthatók, ha nincs lehetőség azonnali
mérésre. Eredményeink azt mutatják továbbá, hogy sejtorganellum izolálás esetén, ha 1
mM végkoncentrációjú mBCl-t adunk a homogenátumhoz közvetlenül a sejtfeltárást
követően,

akkor

a

minták

GSH

tartalmának

autooxidációja

és

bomlása

megakadályozható, így pedig az organellumok glutation tartalma és annak redox státusza
pontosabban meghatározható.
Az

intracelluláris

glutation

csökkenése

vagy

kiürülése

programozott

sejthalálfolyamatokat indíthat be. Ilyen folyamat például az emlőssejtek vasfüggő
sejthalála, a ferroptózis, amelyet vagy az intracelluláris glutation depléciója révén, vagy
a GPx4 gátlása révén bekövetkező nagymértékű lipidperoxidáció jellemez. 2017-ben
növényeken is leírtak egy ferroptózis-szerű sejthalál folyamatot, amelyet vasfüggőség, az
intracelluláris glutation depléciója és fokozott lipidperoxidáció jellemez, azonban a
folyamat pontos mechanizmusa és mediátorai feltáratlanok maradtak. Arabidopsis
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thaliana szuszpenziós sejtkultúrákon végzett kísérleteink arra engednek következtetni,
hogy a ferroptózis-szerű sejthalálban fontos szerepet játszanak a lipidperoxid eredetű
reaktív karbonilvegyületek, köztük az akrolein. Eredményeink azt mutatják, hogy az
akrolein által kiváltott sejthalál szignifikáns mértékben csökkenthető az olyan ismert
ferroptózis inhibitorokkal előkezelve a sejteket, mint a ferrostatin-1, a deferoxamin, az αtokoferol, vagy a GSH. Az ismert ferroptózis induktorral, az RSL3-mal kezelve az
Arabidopsis sejteket hasonló inhibitor profilt kaptunk, mint az akrolein esetében,
valamint az akrolein kötő dipeptid, a karnozin mind az akrolein, mind az RSL3 által
kiváltott

citotoxicitást

szignifikánsan

csökkenteni

tudta.

Mindezekből

arra

következtethetünk, hogy az akrolein által kiváltott sejthalál legalább részben a
ferroptózis-szerű útvonalon történik. Fontos különbség azonban az emlőssejtek
kaszpázfüggetlen ferroptózisához képest, hogy a növényi ferroptózis-szerű sejthalál a
kaszpáz-szerű proteázok aktivációjával jár.
A

glutationnak

egyes

gyógyszerek,

például

a

ciklofoszfamid

(CYC)

biotranszformációjában is kiemelt szerepe van. A CYC széles körben alkalmazott
immunszupresszív és kemoterápiás szer, azonban a terápia hatásosságában jelentős
interindividuális különbségeket figyeltek meg. A biotranszformációban résztvevő
enzimeket kódoló gének közismerten nagyon polimorfok, ismertek csökkent, vagy
teljesen hiányos és fokozott aktivitású enzimváltozatok is. Lehetséges tehát, hogy a
tapasztalt variabilitás hátterében genetikai különbségek állnak. Kutatásunk során
kapcsolatot kerestünk a CYP3A4, CYP2B6, GSTP1, GSTM1 és GSTT1 egyes
allélváltozatai és a ciklofoszfamid terápiára való reakció között. Eredményeink alapján
azok az autoimmun betegséggel diagnosztizált páciensek, akik legalább egy példányban
hordozzák a csökkent aktivitású GSTP1 I105V allélváltozatot szignifikánsan magasabb
arányban reagálnak a CYC terápiára. Mivel az eritrocitákban a fő GST izoforma a
GSTP1, valószínűsíthető, hogy a csökkent detoxifikációs reakció eredményeképpen
nagyobb mennyiségű 4-hidroxiciklofoszfamid jut el a keringés segítségével sejtekbe,
amely a terápia hatásosságát fokozhatja. Vizsgáltuk továbbá a CYC terápia hatását a vér
glutation szintjére is, azonban nem tapasztaltunk szignifikáns változást. Ez arra utal, hogy
a CYC kezelésnek csak kis hatása van az eritrociták glutation tartalmára, és hogy a
glutation nem limitáló faktora a biotranszformációnak.
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7. Tézisek
1. Kimutattuk, hogy sejtorganellum izolálás során közvetlenül a sejtfeltárást
követően 1 mM végkoncentrációjú monoklórbimánt adva a homogenátumhoz
jelentős mértékben gátolható a glutation mintaelőkészítés során bekövetkező
autooxidációja és bomlása, így az organellumok glutation szintje és redox státusza
pontosabban meghatározható. Eredményeink alapján a glutation változás arányai
és tendenciái 5,5’-ditio-bis-(2-nitro-benzoesav) festéket alkalmazó glutationreciklálásos

(DTNB-GSH

módszer),

valamint

monoklórbimánnal

való

konjugációt és HPLC-fluoreszcens detektálást alkalmazó (monoklórbimánHPLC) módszerrel is jól mérhetők, azonban a DTNB-GSH eljárással a minták
mért glutation tartalma minden esetben alacsonyabb, mint a monoklórbimánHPLC módszer segítségével [3]. Kimutattuk továbbá, hogy biotikus és abiotikus
stressz során megváltozik a glutation mennyisége, redox státusza és organellumok
közötti megoszlása [3, 4], így ezen paraméterek jó biomarkerként szolgálnak a
stresszállapotok nyomon követésére.
2. Az akrolein által kiváltott sejthalál tanulmányozása során kimutattuk, hogy
ferroptózis inhibitorokkal (ferrostatin-1, α-tokoferol, glutation, és deferoxamin)
előkezelve az Arabidopsis thaliana sejteket az akrolein citotoxikus hatása
szignifikáns mértékben csökkenthető, tehát a sejthalál legalább részben a
ferroptózis-szerű útvonalon megy végbe [2].
3. Eredményeink alapján az RSL3 ferroptózis induktor növényi sejtekben is
sejthalált vált ki. A beinduló sejthalálfolyamatra lipidperoxidáció és a kaszpáz-3szerű proteázok aktivációja jellemző, és a sejthalál ferrostatin-1-gyel, liproxstatin1-gyel, α-tokoferollal és glutationnal kivédhető. A sejtek életképességét a reaktív
karbonilvegyület kötő dipeptid, a karnozin is szignifikáns mértékben javítja,
amely arra utal, hogy az RSL3 által kiváltott sejthalálfolyamatban ezek a
vegyületek, köztük az akrolein is szerepet játszanak [2].
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4. Megállapítottuk, hogy azok az autoimmun betegség miatt ciklofoszfamid
terápiában részesülő páciensek, akik legalább egy példányban hordozzák a
GSTP1 I105V variáns allélt, szignifikánsan nagyobb arányban reagálnak a
ciklofoszfamid kezelésre, mint a vad típusú homozigóta társaik. Eredményeink
alapján

a

vér

glutation

tartalma

nem

limitáló

szubsztrátja

a

4-

hidroxiciklofoszfamid konjugációjának, így a variáns enzim csökkent aktivitása
állhat a ciklofoszfamid terápia során megfigyelt nagyobb arányú reakció mögött
[1].
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